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Z á p i s n i c a     č.  12 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 9. marca 2021 o 15.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 

4. Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 

5. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 

6. Diskusia, rôzne 

7. Schválenie uznesenia 

8. Záver    
 

1.  Otvorenie zasadnutia: 

     Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných a skonštatoval, že OcZ je 

uznášania schopné. Za rokovanie podľa pozvánky hlasovali všetci prítomní poslanci 

jednomyselne. 
 

2.     Určenie zapisovateľa  zápisnice: 

 Za overovateľov zasadnutia OcZ boli určení: 

 - Ing. František Halapy 

 - Milan Ihnát 

 Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená: 

 - Dana Kováčová 

 

3.  Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení: 

Starosta skonštatoval splnenie uznesení prijatých na poslednom zasadnutí a to zo dňa 

14.12.2020.  
 

4.  Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023:    

           Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s odborným stanoviskom k predloženému 

návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023, v ktorom konštatuje, že rozpočet je 

navrhovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy na úrovni hlavných kategórií a bol zverejnený v zmysle zákona od 16.2.2021 po 

dobu 15 dní. Je zostavený v členení skutočné plnenie za roky 2019 a 2020, návrh rozpočtu na 

rok 2021 (schválený, upravený a očakávaná skutočnosť) a výhľadový rozpočet na roky 2022 a 

2023. Je zostavený ako rozpočet vyrovnaný.   

  Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2021 - 2023.  

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

5. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2021 – 2023: 

       Poslanci sa oboznámili s návrhom rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. Po diskusii k 

jednotlivým položkám predloženého návrhu poslanci pristúpili k hlasovaniu o jeho návrhu.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2021. Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na 
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vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2022 a 2023. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci  prítomní poslanci jednomyselne. 

 

6.     Diskusia: 

a) SODB 2021: - starosta informoval poslancov o úrovni sčítania obyvateľov obce 

k aktuálnemu dátumu. 

b) lavičky na zastávkach: - starosta informoval poslancov o osadení lavičiek  na autobusových 

zastávkach. 

c) nelegálne skládky odpadu: - poslankyňa p. Szűcsová upozornila na vytvárajúce sa skládky 

odpadu v časti nad dedinou pri okraji lesa ako aj pri brehu Šíravy.   

 

7.      Schválenie uznesenia: 

Zapisovateľka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. 

Hlasovanie: 

Za návrh uznesenia 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: 

 

ING. FRANTIŠEK HALAPY .................................   VLADIMÍR JUS 

 

MILAN IHNÁT   .................................  .......................................... 


