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Z á p i s n i c a     č.  23
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 26. februára 2014 o 17.00 hod. v kancelárii OcÚ 
KUSÍN

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

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
5. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu na roky 2014-2016 a stanovisko HKO k 

návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
6. Prejednanie výšky príspevku na financovanie vzdelávanie detí vo veku od 5 do 

dovŕšenia 15 rokov veku (CVČ)
7. Prejednanie  ponuky  obce  Kaluža  na  odpredaj  ich  prebytočného  nehnuteľného 

majetku  
8. Diskusia, rôzne
9. Schválenie uznesenia 
10. 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:
• Emil Čornej 
• Martin Havrilik
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Správa o kontrólnej činnosti za rok 2013: 
     Poslanci sa oboznámili so správou o kontrólnej činnosti za rok 2013, predloženou 
hlavnou kontrolórkou obce. Predmetná správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo berie  na vedomie  správu o kontrolnej  činnosti  predloženú  
hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:

       Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

4.  Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014:
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej 
činnosti na 1.polrok 2014. Tento bol zverejnený podobu 15 dní na úradnej tabuli 
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obce v zmysle zákona. Poslanci sa s návrhom oboznámili a  následne ich starosta 
vyzval k hlasovaniu o jeho schválení.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  plán  kontrolnej  činnosti  na  1.polrok  2014  podľa  návrhu 
predloženého hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

5.  Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu na roky 2014-2016 a stanovisko   
 HKO k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016:

    Návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016 bol poslancom doručený v dostatočnom 
časovom predstihu na preštudovanie. Je zostavený na úrovni zdroj, oddiel, položka. 
V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 19 zo dňa 2.decembra 2013 obec v 
roku 2014 nezostavovala programový rozpočet. Návrh rozpočtu bol zverejnený po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce v zmysle zákona.
     Po prejednaní jednotlivých položiek rozpočtu poslanci navrhli, zvýšiť položku 
príspevok pre TJ futbal o 500,- € oproti návrhu.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  stanovisko  hlavnej  kontrolórky  obce 
k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016 a schvaľuje rozpočet obce na rok 2014 
podľa predloženého návrhu s tým, že položka „príspevok pre TJ-futbalový klub“ sa  
zvýši o 500,- € oproti predloženému návrhu rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo berie  
na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2015 a 2016. 
Hlasovanie:
       Za predložený návrh uznesenia hlasovali 4 poslanci – Ján Bencuľák, Martin  
Havrilik,  Emil  Čornej  a Július  Rachel,  1  poslanec  sa zdržal  hlasovania  – Ľuboš 
Birbič.

6.  Prejednanie výšky príspevku na financovanie vzdelávanie detí vo veku od 5 
 do dovŕšenia 15 rokov veku (CVČ):

Na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  dňa  26.4.2013  bola  uznesením  obecného 
zastupiteľstva  č.  16  schválená  smernica  č.  1/2013  o  výške  príspevku  a  spôsobe 
poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 
15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Kusín. V bode 3 paragrafu 6 tejto 
smernice  je  určené,  že  výšku dotácie  na  1  dieťa  upravuje obecné  zastupiteľstvo 
každoročne.  Z  toho  dôvodu  poslanci  prejednali  výšku  dotácie  na  rok  2014 
a rozhodli, že výška dotácie na 1 dieťa sa nemení oproti predchádzajúcemu roku. 
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  výšku  dotácie  na  financovanie  záujmového 
vzdelávania detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15  rokov veku s trvalým pobytom 
na území obce Kusín na rok 2014 vo výške 3,- €/1 dieťa.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

7.  Prejednanie ponuky obce Kaluža na odpredaj ich prebytočného    
             nehnuteľného majetku  :
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Starosta  informoval  poslancov  o  ponuke  od  obce  Kaluža  na  odpredaj  ich 
prebytočného  nehnuteľného  majetku  a to  podiel  obce  Kaluža  na  kanalizácii  a 
kanalizačných prípojkách v obci Kusín.  Majoritným vlastníkom tohto majetku  je 
obec Kusín a  z toho dôvodu obec Kaluža ponúkla svoj  podiel  na odpredaj  obci 
Kusín za jeho zostatkovú hodnotu 51.973,70 €.  
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí  s odkúpením prebytočného nehnuteľného majetku 
obce  Kaluža  a to  kanalizácie  a kanalizačných  prípojok  v obci  Kusín  za  jeho 
zostatkovú účtovnú hodnotu 51.973,70 €.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

8.  Diskusia, rôzne:
a)  Vyčistenie  súkromných  pozemkov –  poslanci  ukladajú  starostovi  vyzvať 
vlastníka nehnuteľnosti s.č. 36 k vyčisteniu jeho značne zaburineného pozemku.
b)  Vyčistenie  koryta  potoka –  starosta  informoval  poslancov  o riešení  krízovej 
situácie v obcí a to vylievanie potoka v hornej časti obce, ktorú riešili v spolupráci 
s poslancom p. Havrilikom.
c)  Rekonštrukcia  sociálnych  zariadení  v     budove  OcÚ   –  starosta  poďakoval 
poslancovi p. Birbičovi za pomoc pri rekonštrukcii sociálnych zariadení

9.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 23 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  23  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci  
jednomyselne.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

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

MARTIN HAVRILIK ................................. ..........................................


