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Z á p i s n i c a     č.  30
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 25.  novembra 2014 o 17.00 hod. v kancelárii OcÚ 
KUSÍN

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

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice
3. Prejednanie žiadosti o umiestnenie videohier v pohostinstve v obci
4. Diskusia, rôzne
5. Schválenie uznesenia
6. Záver                                                                                                    

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

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

3. Prejednanie žiadosti o umiestnečnie videohier v pohostinstve v obci:
Poslanci prejednali žiadosť firmy MGS GAME, s.r.o. o povolenie na umiestnenie 
videohier v pohostinstve v obci. Zvážili všetky výhody, ktoré by obci z umiestnenia 
týchto videohier plynuli. Jedná sa hlavne o finančný prínos pre obec vo výške 900,- 
€/ročne.  Zároveň  však  zvážili  aj  nevýhody  a  to  riziko  závislosti  občanov  od 
hazardných hier. Po zvážení všetkých pre a proti poslanci pristúpili k hlasovaniu o 
udelení povolenia na umiestnenie týchto videohier.   
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s umiestnením videohier ani iných hazardných hier 
v prevádzkach na území obce Kusín.
Hlasovanie:
Za  umiestnenie  videohier  hlasoval  1  poslanec,  proti  umiestneniu  hlasovali  4 
poslanci.

5. Diskusia, rôzne:
− odmena pre starostu   – poslanci  navrhli  priznanie  odmeny pre starostu za jeho 
prínos pre obec za celé predchádzajúce funkčné obdobie.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre starostu obce vo výške 500,- € (čistá  
odmena) za celé funkčné obdobie.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

6.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 30 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  30  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci  
jednomyselne.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

MARTIN HAVRILIK ................................. VLADIMÍR JUS

JÁN BENCUĽÁK ................................. ..........................................


