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Z á p i s n i c a     č.  24
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 14. apríla 2014 o 19.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice
3. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2014 (rozpočtové opatrenie 

č. 1/2014)
4. Diskusia, rôzne
5. Schválenie uznesenia 
6. 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:
• Ján Bencuľák
• Július Rachel
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Prejednanie  a  schválenie  úpravy  rozpočtu  obce  na  rok  2014  (rozpočtové 
opatrenie č.1/2014): 
     Starosta predložil poslancom návrh na zmenu schváleného rozpočtu obce na rok 
2014 a to rozpočtové opatrenie č. 1/2014. Jedná sa o zvýšenie príjmov rozpočtu obce 
o 1.684,16 €, čo je dotácia na zabezpečenie volieb prezidenta SR 1. a 2. kolo a taktiež 
zvýšenie výdavkov v tejto výške na financovanie týchto volieb. Rozpočtové opatrenie 
je  prílohou  tejto  zápisnice.  Po  prejednaní  navrhovaných  zmien  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu o schválení zmeny rozpočtu prijatím rozpočtového opatrenia 
č.1/2014.

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu  schváleného  rozpočtu  obce  na  rok  2014 
prijatím rozpočtového opatrenia č.  1/2014 a to  zvýšenie  príjmovej  aj  výdavkovej  
časti rozpočtu o 1.684,16 € na zabezpečenie 1. a 2.kola volieb prezidenta SR.
Hlasovanie:

       Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.

4.   Diskusia, rôzne:
a)  Parkovisko  pri  cintoríne –  poslanci  prejednali  vybudovanie  parkoviska  pri 
obecnom  cintoríne  a  dohodli  sa,  že  v  najbližšej  dobe  sa  stretnú  na  obhliadke 
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priestranstva, ktoré plánujú upraviť na parkovisko. Zároveň sa dohodli na zakúpení 
nových brán na vstupe do cintorína. 
b) Zakúpenie stanu – starosta informoval poslancov o  pláne zakúpiť nový stan pre 
potreby obce. Poslanci súhlasia so zakúpením nového stanu.
c) Stromčeky  na  cintoríne   –  starosta  poďakoval  poslancovi  p.  Bencuľákovi  za 
podarovanie stromčekov na miestny cintorín
d) Aktivačná činnosť – starosta informoval poslancov o skončení platnosti zmluvy s 
úradom práce na aktivačnú činnosť podľa § 50j a úmysle uzavrieť novú zmluvu na 
jedno pracovné  miesto  po  dobu 9  mesiacov.  S  uzavretím  tejto  zmluvy  poslanci 
súhlasia.

9.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 24 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  24  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:

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

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


