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Z á p i s n i c a     č.  19
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 2. decembra 2013 o 17.00 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. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
5. Správa  HKO  z  kontroly  plnenia  schváleného  rozpočtu  obce,  kontroly 

hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.9.2013 
6. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce 
7. Určenie podmienok na voľbu hlavného kontrolóra obce
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:
• Ján Bencuľák
• Július Rachel
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
    Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č. 18 zo dňa 2.9.2013.

4. Prejednanie a schválenie VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014: 
Poslanci sa oboznámili s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2013 
o dani z nehnuteľnosti na rok 2014, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona. Po jeho 
prejednaní sa dohodli, že sadzby dane na rok 2014 sa oproti roku 2013 nezmenia s 
výnimkou sadzby dane zo stavieb a to bodu f) – stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť...., ktorá sa znižuje oproti roku 2013 o 0,01 € na sadzbu 0,64 €, 
tak ako to určuje platný zákon č. 582/2004 Z.z.  

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
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5. Správa  HKO  z  kontroly  plnenia  schváleného  rozpočtu  obce,  kontroly 
hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.9.2013: 

Poslanci  sa  oboznámili  so  správou  hlavnej  kontrolórky  obce  z  kontroly  plnenia 
schváleného rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných 
prostriedkov k 30.9.2013.  Po diskusii k tomuto bodu vyzval starosta poslancov k 
hlasovaniu o tomto znení uznesenia:

        Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HKO z kontroly plnenia schváleného  
rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov  
k 30.9.2013.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

6. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu: 
Starosta  predložil  poslancom návrh na  zmenu  rozpočtu.  Rozpočtové  opatrenie  č. 
3/2013  rieši  zmenu  rozpočtu  zvýšením výdavkov  rozpočtu  obce  v  závislosti  od 
zvýšenia príjmov a to v sume 108,- € a v sume 1.494,- € na zabezpečenie volieb do 
VÚC. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 rieši zmenu rozpočtu obce presunom jednot-
livých výdavkových položiek vrámci schváleného rozpočtu a rozpočtové opatrenie 
č. 5/2013 rieši zmenu rozpočtu zvýšením výdavkov na položke “všeobecný mater-
iál” o 1.250,- € z prebytku bežného rozpočtu. 

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu  schváleného  rozpočtu  obce  prijatím 
rozpočtového opatrenia č. 3, 4 a 5/2013.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

7. Určenie podmienok na voľbu hlavného kontrolóra obce: 
    Starosta informoval poslancov o uplynutí funkčného obdobia hlavnej kontrolórky 
obce, ktorý končí 1.3.2014. Z tohto dôvodu je potrebné určiť dátum voľby hlavného 
kontrolóra obce. Starosta informoval poslancov o podmienkach na voľbu hlavného 
kontrolóra obce. Po diskusii k danej téme poslanci sa dohodli, že úväzok hlavného 
kontrolóra  obce  na  nasledujúce  funkčné  obdobie  je  10  %  a voľba  hlavného 
kontrolóra obce sa uskutoční 3.2.2014.  

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  určuje  termín  výberového  konania  na  funkciu  hlavného 
kontrolóra obce na nasledujúce 6 ročné funkčné obdobie na deň  3.2.2014 a určuje  
úväzok vo výške 10 % pracovného času. 
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

8.  Diskusia, rôzne:
a)  školský byt: - starosta informoval poslancov, že doterajší nájomcovia školského 
bytu sa v najbližšej dobe odsťahujú. Preto sa dohodol s poslancami, že školský byt 
od doterajšieho nájomcu prevezmú a následne bude zverejnený oznam o uvoľnení 
školského bytu a o záujme obce opätovne tento prenajať.  
b)  obecný stan: - starosta informoval poslancov o zničení prenosného stanu, ktorý 
obec používala na rôznych obecných akciách. Stan bol zakúpený v lete 2010. Jeho 
účtovná zostatková hodnota je v súčasnej dobe 46,- €, čo nie je vysoká hodnota. 
Avšak  tento  stan  aj  v prípade,  že  by  bol  celkovo  účtovne  odpísaný,  vyradený 
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z inventúry obce by nebol, nakoľko by bol aj naďalej funkčný a slúžil by pre potreby 
obce. Poslanci odporučili  starostovi informovať sa o možnosti  opravy poškodenej 
plachty  stanu  a o cene,  koľko  by  takáto  oprava  stála.  Zároveň  mu  odporučili 
prediskutovať poškodenie stanu s rodinou, u ktorej k jeho poškodeniu nedopatrením 
došlo.
c)  programový  rozpočet: -  starosta  informoval  poslancov  o zmene  zákona 
o rozpočtových pravidlách v tom, že sme obec do 2000 obyvateľov a tým pádom nie 
sme povinní zostavovať programový rozpočet. Poslanci sa rozhodli, že obec nebude 
zostavovať programový rozpočet.

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  rozhodlo,  že  v nasledujúcom  rozpočtovom  roku  nebude 
zostavovať programový rozpočet, ale bude zostavovať položkovitý rozpočet obce na  
rok 2014 a výhľadový položkovitý rozpočet obce na roky 2015 a 2016. 
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
c)  inventarizačná komisia: - poslanci rozhodli o zložení inventarizačnej komisie na 
vykonanie  riadnej  inventarizácie  majetku,  záväzkov  a pohľadávok  obce  k 
31.12.2013 v zložení: Vladimír Jus – predseda IK, Dana Kováčová – člen IK, Emil 
Čornej  - člen IK
d)  odmena pre starostu: - poslanci navrhli vyplatiť  starostovi obci za jeho prácu 
počas tohto volebného obdobia odmenu. Nakoľko starosta doteraz nemal vyplatenú 
žiadnu odmenu a počas doterajšieho funkčného obdobia vlastnou prácou  výrazne 
prispel k zveľadeniu a údržbe verejných priestranstiev obce a to hlavne pri prácach 
na obecnom cintoríne, športovom ihrisku, kosení, odhŕňaní snehu, výmene osvetlení, 
uprataní a údržbe budovy materskej školy a budovy obecného úradu a podobne. Pri 
týchto prácach využíval aj vlastné motorové vozidlo a vlastné náradie bez nároku na 
náhradu.Výšku odmeny navrhli 500,- € (hrubá odmena).
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyplatiť  starostovi  obce jednorazovú odmenu vo 
výške 500,- € (hrubá odmena) za jeho doterajšiu činnosť pre obec. 
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

9.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 19 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  19  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 ................................. ..........................................


