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Z á p i s n i c a     č.  26
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 23.  júla 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. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 

r. 2014-2018
5. Návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie r. 2014 - 2018
6. Prejednanie  a  schválenie  návrhu  VZN  č.  1/2014  –  Plán  zberu,  prepravy  a 

zneškodňovania domového odpadu
7. Prejednanie  auditorskej  správy  o  audite  účtovníctva  a  účtovnej  závierky  za 

účtovné obdobie 2013
8. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2014 
9. Prejednanie ponuky na realizáciu optického kábla v obci 
10. Diskusia, rôzne
11. Schválenie uznesenia
12. Záver                                                                                                    

1. Otvorenie zasadnutia:
   Starosta otvoril zasadnutie, privítal prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť 
OcZ.  Starosta navrhol doplniť program zasadnutia OcZ o 4 body a to  „Určenie 
rozsahu výkonu funkcie stžarostu obce na nové volebné obdobie“, „Určenie počtu 
poslancov obce na nové volebné obdobie“, „Prejednanie a schválenie návrhu VZN č. 
1/2014 – Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“ a  „Prejednanie 
a schválenie plánu kontrolnej činnosti  na II.  polrok 2014“. Za doplnený program 
zasadnutia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

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

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení: 
     Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č.25 zo dňa 11.6.2014.

4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné  
obdobie r. 2014-2018:

Starosta oboznámil poslancov s ich povinnosťou v zmysle § 11 odst. 4 písm. i) zák. 
č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení z z.n.p. určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Po diskusii k tomuto bodu sa 
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poslanci rozhodli, že výkon funkcie starostu na nové volebné obdobie bude tak ako 
aj doteraz 1, to znamená v plnom rozsahu. 
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  v  súlade  s  §  11  ods.  4  písm.  i)  zák.  č.  369/1990  Zb.  O  
obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje výkon funkcie  starostu Obce Kusín v novom 
volebnom období r. 2014-2018 v rozsahu 1, to znamená v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

5. Návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie r. 2014-2018:
Starosta  oboznámil  poslancov s ich povinnosťou v zmysle  §  11 odst.  3   zák.  č. 
369/1990 Zb. O obecnom zriadení  z  z.n.p.  určiť  najneskôr 90 dní pred voľbami 
počet poslancov na nové volebné obdobie. Po diskusii k tomuto bodu sa poslanci 
rozhodli, že počet poslancov v novom volebnom období bude tak ako aj doteraz 5 
poslancov.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  v  súlade  s  §  11  ods.  3  zák.  č.  369/1990 Zb.  O obecnom 
zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov Obce Kusín v novom volebnom období r.  
2014-2018 na 5 poslancov.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

6. Prejednanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2014 – Plán zberu, prepravy a  
zneškodňovania domového odpadu:

Poslanci  sa  oboznámili  s  návrhom  VZN  č.1/2014,  ktorý  rieši  zber,  prepravu  a 
zneškodňovanie domového odpadu v obci. Po jeho prerokovaní poslanci pristúpili k 
hlasovaniu o schválení tohto VZN.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  VZN  č.1/2014  –  Plán  zberu,  prepravy  a 
zneškodňovania  domového odpadu a ruší  platnosť VZN č.  2/2008 – Plán zberu,  
prepravy a zneškodňovania domového odpadu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

7. Prejednanie auditorskej správy o audite účtovníctva a účtovnej závierky za 
účtovné obdobie 2013:

    Starosta predložil poslancom auditorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej 
závierky  za  účtovné  obdobie  2013,  v  ktorej  auditorka  konštatuje,  že  účtovná 
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2013 a 
výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so 
zákonom o účtovníctve.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie auditorskú právu o audite účtovníctva a 
účtovnej závierky za účtovné obdobie 2013.
Hlasovanie:
       Za predložený návrh uznesenia hlasovali poslanci jednomyselne.
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8.  Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2014 :
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej 
činnosti na 2.polrok 2014. Poslanci sa s návrhom oboznámili a nemali požiadavku 
na  jeho doplnenie.  Následne  starosta  vyzval  poslancov k hlasovaniu o schválení 
predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrólnej činnosti  na 2.polrok 2014 podľa  
návrhu predloženého hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

9.  Prejednanie ponuky na realizáciu optického kábla v obci:
Poslancom bola predvedená prezentácia a ponuka na realizáciu optického kábla v 
obci. Zástupca firmy vysvetlil poslancom výhody, ako aj povinnosti obce v prípade, 
že optické káble sa v obci budú realizovať. Po zvážení ponuky sa poslanci rozhodli, 
že zavedenie týchto optických káblov je potrebné v obci realizovať.  
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  realizáciu  optických  káblov  v  obci  a  zároveň 
poveruje starostu na uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných telekomunikačných  
služieb a spoluprácu pri budovaní viacúčelovej optickej siete pre obec Kusín
Hlasovanie:
Za  predložený  návrh  uznesenia  hlasovali  4  poslanci,  1  poslanec  sa  hlasovania  
zdržal. 

10. Diskusia, rôzne:
V diskusii nemal dotaz žiaden z poslancov.

11.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 26 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  26  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci  
jednomyselne.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

JÁN BENCUĽÁK  ................................. VLADIMÍR JUS

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


