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Z á p i s n i c a     č.  16
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 26. apríla 2013 o 18.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice
3. Prejednanie smernice na financovanie CVČ
4. Schválenie prevádzkových hodín pohostinstva
5. Diskusia, rôzne
6. Schválenie uznesenia
7. 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:
• Ľuboš Birbič
• Július Rachel
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Prejednanie smernice na financovanie CVČ:
    Starosta informoval poslancov o zmenách vo financovaní záujmovej činnosti deti vo 
veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku s tým, že od roku 2013 sú finančné prostriedky 
poukazované obciam v podielových daniach. Z toho dôpvodu je potrebné prejednať a 
následne  schváliť  interný  predpis,  ktorý  upravuje  spôsob  poukazovania  finančných 
prostriedkov na financovanie záujmovej činnosti deti, ktoré majú trvalý pobyt na území 
obce Kusín a navštevujú záujmové vzdelávanie v CVČ, prípadne záujmové vzdelávanie 
v  základných  školách.  Ďalej  starosta  predložil  poslancov  návrh  interného  predpisu. 
Poslanci sa s jeho návrhom oboznámili a dohodli sa, že príspevok na 1 dieťa je 3,- €/1 
mesiac s výnimkou letných prázdnin, t.j. mesiacov júl a august. 

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  smernicu  č.  1/2013  o  výške  príspevku  a  spôsobe  
poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov  
veku s trvalým pobytom na území obce Kusín podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
 

4. Schválenie prevádzkových hodín pohostinstva: 
  Poslanci  prejednali  žiadosť  prevádzkovateľa  pohostinstva  p.  Mariána  Popoviča  o 
schválenie prevádzkových hodín v zmysle § 13 a § 4 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení. Dohodli sa, že prevádzkové hodiny miestneho pohostinstva zostanú v 
čase, v akom boli schválené pre  predchádzajúcu prevádzkovateľku.
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       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  prevádzkové  hodiny  pohostinstva  „Bar  ENIGMA“ 
podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali 2 poslanci Ľuboš Birbič a Július Rachel. Proti  
predloženého návrhu uznesenia nebol nikto z prítomných poslancov a hlasovania o pred-
loženom návrhu sa zdržial 1 poslanec Emil Čornej.
 

5.     Diskusia, rôzne:
a)  Úprava  verejného priestranstva: -  starosta  požiadal  poslancov  o  súhlas  na  úpravu 
verejného preistranstva pred svojim rodinným domom a to tak, že na verejnom priestran-
stve vytvorí priestor na parkovanie zámkovou dlažbou, okolie upraví vhodnou zeleňou a 
odvodní aj hornú časť ulice, ktorá je problematická pri veľkých dažďoch. Všetky tieto 
úpravy zrealizuje výlučne na vlastné náklady.

        Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  súhlasí  s  tým,  aby  starosta  zrealizoval  úpravu  verejného 
priestranstva pred svojim rodinným domov tým, že ho vyloží zámkovou dlažbou. Úpravy  
zrealizuje výlučne na vlastné náklady.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
b) ponuka reklamného videa pre obec: - starosta informoval polancov o ponuke pre obce 
na výrobu reklamného videa  o obci formou leteckého záznamu. Poslanci s ponukou 
nesúhlasia.
c)  Podvihorlatský maratón: - starosta informoval polancov o konaní Podvihorlatského 
maratónu a o organizovaní občerstvovacej stanice v obci.

d) stavanie mája – poslanci prejednali podrobnosti prípravu stavania mája v predvečer 1.mája.
e)  zamestnávanie  pracovníkov  na  AČ: -  starosta  informoval  poslancov  o  tom,  že 
ÚPSVaR ešte neuzatvára zmluvy o aktivačnej činnosti a tým vzniká problém s kosením 
verejných priestranstiev.

6.     Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka  prečítala  poslancom návrh  uznesenia  č.  16  a  následne  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia č.16 hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

ĽUBOŠ BIRBIČ  ................................. VLADIMÍR JUS

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


