
1

Z á p i s n i c a     č.  22
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 3. 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. Voľba hlavného kontrolóra obce
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 
• Ľuboš Birbič
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Voľba hlavného kontrolóra obce: 
Dňa 28.2.2014 končí 6-ročné funkčné obdobie doterajšieho hlavného kontrolóra obce. 
Z tohto dôvodu bola v zmysle  zákona vyhlásená  nová voľba hlavného kontrolóra 
obce. Táto bola zverejnená na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce. Do 
voľby HKO sa prihlásili dve záujemkyne, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmien-
ky na výkon tejto funkcie. Jedna zo záujemkyň  pred voľbou vzala späť svoju žiadosť 
z  osobných  dôvodov.  Po  preskúmaní  predložených  dokladov,  preukazujúcich 
splnenie stanovených podmienok poslanci pristúpili k voľbe nového hlavného kon-
trolóra obce a za hlavnú kontrolórku obce zvolili p. Kvetoslavu Bencuľákovú.

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  volí  p.  Kvetoslavu  Bencuľákovú  na  funkciu  hlavného 
kontrolóra  obce  Kusín  na  6-ročné  funkčné  obdobie  od  1.3.2014  do  28.2.2020.  
Úväzok  hlavného kontrolóra  obce na toto  funkčné  obdobie  je  10 % pracovného  
času. 
Hlasovanie:

       Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
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4.  Diskusia, rôzne:
a) Nájom obecného bytu: - starosta informoval poslancov o splnení uznesenia č. 21 
– nájom obecného bytu.  Informoval  ich  o podpísaní  nájomnej  zmluvy,  ako aj  o 
prepise odberateľa plynu a elektrickej energie na nového nájomcu.
b)  Novozvolená  hlavná  kontrolórka  obce  poďakovala  prítomným  poslancom  za 
prejavenú dôveru na jej nasledujúce funkčné obdobie.
 

5.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 22 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  22  hlasovali  všetci  prítomní  poslanci  
jednomyselne.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

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

ĽUBOŠ BIRBIČ ................................. ..........................................


