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Z á p i s n i c a     č.  29
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 10.  novembra 2014 o 16.00 hod. v kancelárii OcÚ 
KUSÍN

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

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice
3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4. Prejednanie  a  schválenie  VZN  č.  2/2014  o  miestnych  daniach  a  miestnom 

poplatku za TKO  na rok 2015
5. Správa  HKO  z  kontroly  hospodárnosti  a  účelnosti  čerpania  finančných 

prostriedkov k 30.9.2014
6. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce
7. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015
8. Diskusia, rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver                                                                                                    

1. Otvorenie zasadnutia:
   Starosta otvoril zasadnutie, privítal prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť 
OcZ. Zároveň doplnil rokovanie obecného zastupiteľstva o jeden bod programu a to 
prejednanie  žiadosti  mesta  Michalovce  o  vydanie  súhlasu  na  vyznačenie 
cykloturistickej  trasy.  Za  doplnený  program zasadnutia  hlasovali  všetci  prítomní 
poslanci jednomyselne.

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

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
Starosta  skonštatoval  splnenie  uznesenia  č.  28  zo  zasadnutia  obecného 

zastupiteľstva dňa 3. 10. 2014.

4. Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom  
poplatku za TKO  na rok 2015:

Poslanci sa oboznámili s návrhom všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2014 o 
dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona. 
V predloženom návrhu VZN sa sadzby dane z nehnuteľnosti, ani poplatku za TKO 
nemenia s výnimkou sadzby dane za stavby a to stavby na podnikanie, kde sa mení 
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sadzba dane z 0,64 € na sadzbu 0,63 €/m2. Po prerokovaní predloženého návrhu 
VZN poslanci pristúpili k hlasovaniu o schválení tohto VZN.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 
podľa  predloženého  návrhu  a  zároveň  ruší  platnosť  VZN  č.  1/2013  o  dani  z  
nehnuteľnosti na rok 2014 s účinnosťou od 1.1.2015.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

5. Správa  HKO  z  kontroly  hospodárnosti  a  účelnosti  čerpania  finančných 
prostriedkov k 30.9.2014:
Hlavná  kontrolórka  obce  predložila  poslancom  správu  z  kontroly  plnenia 
schváleného  rozpočtu  obce,  kontroly  hospodárnosti  a  účelnosti  čerpania 
finančných  prostriedkov  k  30.9.2014.  Poslanci  predloženú  správu  vzali  na 
vedomie. 
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 30.9.2014.

   Hlasovanie:
   Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

6. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce:
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2014 na zmenu 
schváleného rozpočtu obce, kde sa zvýšia príjmy aj výdavky obce o 1.320,88 €. 
Ostatné zmeny rozpočtu budú vykonané presunom čerpania vrámci schváleného 
rozpočtu.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu  rozpočtu  obce  prijatím  rozpočtového 
opatrenia č. 5/2014.

   Hlasovanie:
   Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

7. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015:
Hlavná  kontrolórka  obce  oboznámila  poslancov  s  návrhom  plánu  kontrolnej 
činnosti na 1. polrok 2015, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona. Poslanci plán 
kontrolnej činnosti schválili.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 podľa 
návrhu predloženého hlavnou kontrolórkou obce.

   Hlasovanie:
   Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

8. Súhlas na vyznačenie cykloturistickej trasy:
Starosta informoval poslancov o žiadosti mesta Michalovce o vydanie súhlasu na 
vyznačenie cykloturistickej trasy v katastri obce Kusín.Plánovaná cykloturistická 
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trasa je na úseku z Michaloviec do obce Jovsa. Poslanci s vyznačením tejto trasy 
súhlasia.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyznačením cykloturistickej trasy v katastri obce 
Kusín.

   Hlasovanie:
   Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

9. Diskusia, rôzne:
− parkovisko pri obecnom cintoríne   – starosta informoval poslancov o dokončení 
výstavby  parkoviska,  predložil  poslancom  k  nahliadnutiu  doklady  z  odovzdania 
stavby, vrátane certifikátov a vyúčtovania stavby
− bezpečnostná rada okresu   – starosta oboznámil poslancov s tým, že obec Kusín 
predkladala správu o pripravenosti obce na úseku civilnej obrany pre bezpečnostnú 
radu okresu Michalovce. Pri previerke bezpečnostnou radou na tomto úseku neboli 
zistené žiadne nedostatky obce  
− október  –  mesiac  úcty  k  starším   –  poslanci  zhodnotili  kultúrnu  akciu, 
organizovanú pre dôchodcov obce, ktorú obec usporiadala v mesiaci október 

10.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 29 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  29  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci  
jednomyselne.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

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

JÚLIUS RACHEL ................................. ..........................................


