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Z á p i s n i c a     č.  17
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 3. júna 2013 o 19.00 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 záverečného účtu obce za rok 2012 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
5. Prejednanie  a  schválenie  výročnej  správy obce za rok 2012
6. Prejednanie  a  schválenie  monitorovacej  správy  o  plnení  programového  a 

finančného rozpočtu obce za rok 2012
7. Správa HKO z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2013
8. Diskusia, rôzne
9. Schválenie uznesenia 
10. Záver                                                                                                      

1. Otvorenie zasadnutia:
    Starosta  otvoril  zasadnutie,  privítal  prítomných  a  skonštatoval 
uznášaniaschopnosť  OcZ.  Zároveň  privítal  na  zasadnutí  novovymenovaného 
poslanca z náhradníkov. Za  program zasadnutia  podľa pozvánky hlasovali všetci 
prítomní poslanci jednomyselne.

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

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
    Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č. 15 zo dňa 1.3.2013 a uznesenia č. 16 
zo dňa 26.4.2013.

4. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 a stanovisko  
hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012: 

Poslanci sa oboznámili s návrhom záverečného účtu obce, ktorý bol zverejnený v 
zmysle zákona. Následne hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim 
odborným stanoviskom k návrhu záverečného účtu obce. 

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  bez výhrad celoročné hospodárenie obce  za rok  
2012 so stratou vo výške 3.706,04 €, s prebytkom vo výške 180,22 € a záverečný účet  
obce za rok 2012 vo výške 780,39 €  v zložení:
- bežné účty obce    642,96 €
- pokladňa obce                                                          137,43 €  
Stav k 31.12.2012               780,39 €
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V tom:
- účet sociálneho fondu 579,51 €       
- rezervný a peňažný fond obce                                  20,66 €   
prebytok hospodárenia r.2012  180,22 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie prebytku  vo výške   180,22 €  zisteného  
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení  
neskorších predpisov, na : 
1. tvorbu rezervného fondu 10 %     18,02 € 
2. tvorbu peňažného fondu 90 % 162,20 €
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyslene.

5. Prejednanie  a schválenie výročnej správy obce za rok 2012: 
Poslanci sa obznámili  s výročnou správou obce za rok 2012. Po jej preštudovaní 
starosta vyzval poslancov k hlasovaniu o schválení tejto výročnej správy.

        Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu obce Kusín za rok 2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

6. Prejednanie  a schválenie monitorovacej  správy  o plnení programového a  
finančného rozpočtu obce za rok 2012: 

Poslanci  sa  oboznámili  s  monitorovacou  správou  o  plnení  programového  a  fin-
ančného  rozpočtu  obce  za  rok  2012. Po  oboznámení  sa  s  predloženou  správou 
starosta predložil poslancom návrh uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu. 

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  monitorovaciu  správu o plnení  programového a  
finančného rozpočtu obce Kusín za rok 2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

7. Správa HKO z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2013: 
    Poslanci sa oboznámili so správou z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce 
za  1.  štvrťrok  2013,  predloženú  hlavnou  kontrolórkou  obce.  Poslanci  sa  taktiež 
oboznámi s položkovitým plnením rozpočtu k 31.3.2013.

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu  z kontroly  plnenia  schváleného  
rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2013. 
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

8.  Diskusia, rôzne:
a) sťažnosť p. Szucsovej: - starosta oboznámil poslancov so sťažnosťou p. Szucovej 
ohľadom chátrajúceho  a život  ohrozujúceho  stavu  susednej  nehnuteľnosti,  ktorej 
majiteľom je p. Július Balog. Ďalej ich informoval o krokoch, ktoré obec podnikla 
k zjednaniu  nápravy.  Obec  zaslala  doporučenú  výzvu  majiteľovi  na  odstránenie 
nebezpečného stavu, no tento sa na adrese trvalého bydliska nezdržiava a tým ani 
zásielky nepreberá.  Poslanci  zvážili  všetky možnosti  a dohodli  sa  na znení  tohto 
uznesenia:
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Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  odporúča  starostovi  oznámiť  sťažovateľke,  že  majiteľ  bol  
doporučeným listom vyzvaný na odstránenie havarijného stavu nehnuteľnosti, tento 
však zásielky nepreberá a obec nie je oprávnená vstupovať na cudzí pozemok bez  
súhlasu jej majiteľa.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
b)  dotácia  zo  štátneho  rozpočtu  na  opravu  miestnych  komunikácii: -  starosta 
informoval  poslancov  o dotácii  zo  ŠR,  ktorá  bola  obci  poskytnutá  na  opravu 
miestnych komunikácii po zimnom období. 
c)  žiadosť  o  prenájom  priestorov  bývalej  materskej  školy: -  starosta  predložil 
poslancom žiadosť p. Ihnáta Milana o prenájom priestorov bývalej materskej školy 
počas doby, počas ktorej bude realizovať výstavbu svojho rodinného domu. 

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  súhlasí  s prenájmom priestorov  bývalej  materskej  školy  p.  
Ihnátom Milanom počas doby výstavby jeho rodinného domu s tým, že podmienky  
prenájmu je potrebné dohodnúť pred podpísaním nájomnej zmluvy.
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
d)  detské ihrisko: – poslanci sa venovali  téme výstavby detského ihriska v areáli 
materskej školy a rozhodli sa, že v tomto roku je potrebné ho zrealizovať. 
e) projekt pre osamelé matky s     deťmi:   - starosta informoval poslancov o predloženej 
ponuke  na  realizáciu  centra  pre  osamelé  matky  s deťmi  v priestoroch  bývalej 
materskej školy. Poslanci s týmto projektom nesúhlasia.
f)  pozemok  p.  Saxunovej: -  poslanec  p.  Birbič  upozornil  na  značne  zaburinený 
pozemok,  patriaci  p.  Monike Saxunovej,  na ktorom sú premnožené  rôzne plazy, 
hmyz  a podobne.  Poslanci  odporučili  starostovi  vyzvať  majiteľku  na  vyčistenie 
pozemku. 

11.   Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 17 a následne starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za  predložený  návrh  uznesenia  č.  17  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

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


