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Z á p i s n i c a     č.  27
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 25.  augusta 2014 o 19.00 hod. v kancelárii OcÚ 
KUSÍN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Prejednanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014
5. Prejednanie úloh krízového štábu CO
6. Diskusia, rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver                                                                                                    

1. Otvorenie zasadnutia:
   Starosta otvoril zasadnutie, privítal prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť 
OcZ.  Za  program zasadnutia  podľa  pozvánky  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci 
jednomyselne.

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice:
     Za overovateľov zápisnice boli určení:
• Emil Čornej 
• Martin Havrilik
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení: 
     Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č.26 zo dňa 23.7.2014.

4. Prejednanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014:
Hlavná  kontrolórka  obce  oboznámila  poslancov  so  správou  z  kontroly  plnenia 
schváleného rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných 
prostriedkov k 30.6.2014.  Ďalej poslanci opätovne prejednali možnosť realiziácie 
investičnej akcie v obci a to výstavby parkoviska pri miestnom cintoríne.V súvislosti 
s  predloženou  správou,  ako  aj  v  súvislosti  s  uznesením  č.  26  a  to  schválením 
realizácie  optických  káblov  v  obci  a  výstavbou  parkoviska,  starosta  predložil 
poslancom návrh  na  zmenu  rozpočtu  obce.  V tomto  navrhovanom rozpočtovom 
opatrení sú zapracované zmeny a to navýšenie príjmov aj výdavkov obce vo výške 
1.653,-  €,  ďalej  presun  čerpania  výdavkových  položiek  vrámci  schváleného 
rozpočtu  vo  výške  1.347,-  €  a  použitie  finančných  operácií  na  financovanie 
kapitálových výdavkov vo výške 2.000,- € na realizáciu optických káblov a 6.000,- 
€ na výstavbu parkoviska pri miestnom cintoríne.  
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly 
plnenia  schváleného rozpočtu  obce,  kontroly  hospodárnosti  a  účelnosti  čerpania  
finančných prostriedkov k 30.6.2014 a schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2014 
prijatím rozpočtového opatrenia č. 4/2014.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

5. Prejednanie úloh krízové štábu CO:
Starosta oboznámil poslancov s povinnosťami, ktoré im ako členom krízového štábu 
CO vyplývajú z funkcie. Následne predložil na prejednanie a schválenie dokumenty, 
týkajúce sa oblasti civilnej obrany,  s ktorými je potrebné na úseku CO pracovať. 
Jedná sa o 
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
- Štatút krízového štábu obce

        - Plán vyrozumenia a spojenia členov krízového štábu obce
        - Metodiku činnosti krízového štábu obce a jeho členov   

           - Plán opatrení za zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo  
životne  dôležitých  tovarov  s  využitím  mimoriadnych  regulačných  opatrení  a  
odberných oprávnení. 
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

6. Diskusia, rôzne:
− brigáda  na  miestnom  cintoríne  –  poslanci  sa  dohodli  na  brigáde  na  osadenie 
nových vstupných brán na miestny cintorín
− vstupné tabule do obce – starosta informoval poslancov o výrobe vstupných tabulí 
do obce „Vitajte v obci Kusín“.

7.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 27 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  27  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci  
jednomyselne.

8.   Záver:
Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

EMIL ČORNEJ  ................................. VLADIMÍR JUS

MARTIN HAVRILIK ................................. ..........................................


