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Z á p i s n i c a     č.  25
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 11.  júna 2014 o 18.00 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. Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
6. Prejednanie a schválenie monitorovacej správy za rok 2013
7. Prejednanie a schválenie výročnej správy obce za rok 2013
8. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2014 (rozpočtové opatrenie 

č.2/2014)
9. Diskusia, rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. 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:
• Ľuboš Birbič
• Emil Čornej
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení: 
     Starosta  skonštatoval  splnenie  uznesenia  č.23  zo  dňa  26.  februára  2014  a 
uznesenia č.  24 zo dňa 14. apríla 2014.

4.  Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013:
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k 
návrhu záverečného účtu obce. Poslanci sa s predloženým stanoviskom oboznámili a 
vzali ho na vedomie.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  odborné  stanovisko  hlavnej  kontrolórky 
obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.
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5.  Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2013:
    Návrh  záverečného  účtu  obce  za  rok  2013  bol  poslancom  doručený  v 
dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie.  Je zostavený v zmysle  zákona 
č.583/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z. a ostatných súvisiacich zákonov. Návrh 
záverečného účtu bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce v zmysle 
zákona.
     Po prejednaní predloženého návrhu starosta vyzval poslancov k hlasovaniu o 
schválení závereného účtu obce za rok 2013.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  bez výhrad celoročné hospodárenie obce  za rok 
2013 so stratou vo výške 7.749,09 €, s prebytkom vo výške 1.910,71 € a záverečný  
účet obce za rok 2013 vo výške 2.935,50 €  v zložení:
- bežné účty obce    2.923,81 €
- pokladňa obce                                                                            11,69 €  
Stav k 31.12.2013                2.935,50 €
  
V tom:
- účet sociálneho fondu    823,91 €       
- rezervný a peňažný fond obce                                               200,88 €   
prebytok hospodárenia r.2013  1.910,71 €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške   1.910,71 €  zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov, na : 
1. tvorbu rezervného fondu 10 %      191,07 € 
2. tvorbu peňažného fondu 90 % 1.719,64 €

Hlasovanie:
       Za predložený návrh uznesenia hlasovali poslanci jednomyselne.

6.  Prejednanie a schválenie monitorovacej správy za rok 2013:
V súvislosti  so schválením záverečného účtu obce bola  poslancom predložená aj 
monitorovacia  správa  o  plnení  programového  rozpočtu  obce  za  rok  2013. 
Predložená  správa  hodnotí  plnenie  jednotlivých  merateľných  ukazovateľov 
programov rozpočtu obce za rok 2013. Po oboznámení sa s predloženou správou a 
po diskusii  k tomuto  bodu starosta vyzval  poslancov k hlasovaniu o predloženej 
monitorovacej správe.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  monitorovaciu  správu  o  plnení  
programového rozpočtu  za rok 2013.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

7.  Prejednanie a schválenie výročnej správy obce za rok 2013:
Starosta predložil poslancom výročnú správu obce za rok 2013, ktorá je celkovým 
zhodnotením  predchádzajúceho  rozpočtového  obdobia  a  to  roka  2013.  S 



3

predloženým materiálom sa poslanci oboznámili a  následne pristúpili k hlasovaniu 
o jeho schválení.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu obce Kusín za rok 2013.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

8. Prejednanie  a  schválenie  úpravy  rozpočtu  obce  na rok 2014 (rozpočtové  
opatrenie č.2/2014):

Starosta  predložil  poslancom  návrh  na  zmenu  rozpočtu  obce  a  to  rozpočtové 
opatrenie č. 2/2014 – zvýšenie príjmov aj výdavkov obce o sumu na financovanie 
volieb do Európskeho parlamentu a rozpočtové opatrenie č. 3 – zvýšenie príjmov a 
výdavkov na 1 pracovné miesto pracovníka na aktivačnú činnosť.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu  rozpočtu  obce  prijatím  rozpočtového 
opatrenia č. 2 a 3/2014.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

9.   Diskusia, rôzne:
a) Správa HKO: - hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontroly 
plnenia  schváleného  rozpočtu  obce,  kontroly  hospodárnosti  a  účelnosti  čerpania 
finančných prostriedkov k 31.3.2014, v ktorej konštatuje, že za obdobie 1.štvrťroka 
2014 nedošlo k prekročeniu žiadnej položky schváleného rozpočtu a hospodárenie 
obce za uvedené obdobie bolo prebytkové o 1.077,59 €.  Poslanci vzali predloženú 
správu na vedomie.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu  z  kontroly  plnenia  schváleného  
rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov  
k 31.3.2014, predloženú hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

b)  Diskusia poslancov: - poslanci a starosta prejednali ďalší postup prác, ktoré sa 
práve robia v obci a to práce na dokončení detského ihriska, na úprave cintorína 
(vstupná  brána),  oprava  lavičky  cez  potok.  Ďalej  prejednali  možnosť  osadenia 
retardérov  na  novej  ulici,  ktoré  by  znížili  rýchlosť  prechádzajúcich  motorových 
vozidiel v tejto časti obce a rozhodli o osadení jedného retardéra v tejto časti obce. 

10.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 25 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  25  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci  
jednomyselne.
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10.   Záver:
Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

ĽUBOŠ BIRBIČ  ................................. VLADIMÍR JUS

EMIL ČORNEJ ................................. ..........................................


