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Z á p i s n i c a     č.  15
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 1. marca 2013 o 17.30 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. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu
5. Menovanie členov krízového štábu CO
6. Prejednanie plnenie schváleného rozpočtu obce za rok 2012
7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2012
8. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2013-2015
9. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2013-2015
10. Diskusia, rôzne
11. Schválenie uznesenia
12. 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
• Emil Čornej
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
    Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č. 13 zo dňa 11.12.2012 s výnimkou bodu 
A/4, ktoré nebolo splnené y dôvodu, že vlastník prenajímaného pozemku od nájomnej 
zmluvy odstúpil. Ďalej skonštatoval bezpredmetnosť uznesenia č. 14 z dôvodu, že trasa B 
plánovaného vodovodu Klokočov Paľkov sa v súčasnej dobe realizovať nebude.

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ruší platnosť uznesenia č. 13 z 11.12.2012 v bode A/4 a uznesenia  
č. 14 z 23.1.2013.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
    Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č. 12 z 14.11.2012 v bode C/1 – verejné 
zhromaždenie občanov, ktoré sa konalo 3.2.2013 a prečítal poslancom zápisnicu z tohto 
zhromaždenia. 

4. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu: 
    Nakoľko sa poslanec obecného zastupiteľstva vzdal svojho mandátu, vznikla pottreba 
doplniť člena komisie na ochranu verejného záujmu. Za jej člena bol navrhnutý novovy-
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menovaný poslanec p. Martin Havrilik. Následne starosta vyzval poslancov k hlasovaniu 
o tomto návrhu.

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo menuje za člena komisie na ochranu verejného záujmu p. Martina  
Havrilika.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

5. Menovanie členov krízového štábu CO: 
   Starosta menoval poslancov za členov krízového štábu CO a odovzdal im menovacie 
dekréty.

6. Prejednanie plnenia schváleného rozpočtu obce za rok 2012: 
   Pracovníčka obce oboznámila poslancov s položkovitým čerpaním schváleného roz-
počtu  obce  za  celý  predchádzajúci  rozpočtový  rok.  Poslanci  jeho  čerpanie  vzali  na 
vedomie.

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  čerpanie  schváleného  rozpočtu  obce  za  rok  
2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2012: 
    Poslanci sa oboználi so správou o kontrolnej činnosti za rok 2012, predloženú hlavnou 
kontrolórkou obce.

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti obce, predloženú 
hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

8. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2013-2015: 
    Pred rokovaním o rozpočte obce na obdobie rokov 2013-2015 hlavná kontrolórka 
obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k jeho návrhu.

       Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej  kontrolórky obce  
k návrhu rozpočtu obce na roky 2013-2015.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

9. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2013-2015: 
    Poslanci sa oboznámili s návrhom rozpočtu obce na roky 2013-2015, ktorý bol spraco-
vaný  a  zverejnený v  zmysle  zákona.  Pri  rokovaní  zohľadnili  hlavné  potreby obce  v 
súčasnej zlej ekonomickej situácii v národnom hospodárstve. Po prejednaní jednotlivých 
položiek navrhovaného rozpočtu sa dohodli na zvýšení programu 1.4 – Správa budov, 
priestorov,  objektov  ….  v  položke  “Prevádzkové  stroje,  prístroje,  zariadenia”,  ktorú 
zvýšili z pôvodne navrhovaných 500,- € na 1.000,- € na nákup bubonovej kosačky, po-
trebnej  na  kosenie  verejných  priestranstiev.  Po  rozprave  k  tomuto  bodu  programu 
starosta vyzval poslancov k hlasovaniu o schválení rozpočtu.  

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 podľa predloženého návrhu 
s úpravou výdavkovej časti v  programe 1.4 -  Správa budov, priestorov, objektov …. v 
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položke “Prevádzkové stroje,  prístroje,  zariadenia”,  ktorá sa zvyšuje  na 1.000,-  €  a  
zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2014-
2015.”
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
Správa budov, priestorov, objektov …. v položke “Prevádzkové stroje, prístroje, zariad-
enia”

10.     Diskusia, rôzne:
a)  cintorín,  výkop  hrobov: -  poslanci  sa  vrátili  k  problematike  výkopov  hrobov. 
Opätovne diskutovali o novom systéme výkopov hrobov a skonštatovali, že tento nový 
spôsob, teda že výkop si zabezpečia, resp. uhradia pozostalí je najprijateľnejší.
b) rekonštrukcia sociálnych zariadení: - poslanci sa dohodli, že v najbližšej dobe sa za-
kúpi material na rekonštrukciu sociálnych zariadení  v budove obecného úradu a tieto sa 
zrekonštruujú do konca apríla.
c) porucha bojlera v budove bývalej MŠ: - nájomníčka bytu v budove bývalej materskej 
školy upozornila starostu na pokazený bojler v tomto byte a potrebu zakúpenia nového. 
Poslanci súhlasia s jeho zakúpením, s podmienkou že sa zvýši nájomné v tomto bytovom 
priestore na 100,- €/mesačne.

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením bojlera do nájomného bytu v budove bývalej  
materskej  školy  za podmienky  zvýšenia  nájomného za tento  bytový  priestor  na sumu 
100,- €/mesačne.
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
d)  prekopávka  miestnej  komunikácie –  starosta  informoval  poslancov  o  žiadosti 
obyvateľky obce o povolenie na prekopávku MK na novej ulici z dôvodu poruchy na 
vodovode. Poslanci odporučili, že ak je to možné bolo by vhodnejšie miestnu komuniká-
ciu podvŕtať.

11.     Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka  prečítala  poslancom návrh  uznesenia  č.  15  a  následne  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení. 
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia č.15 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

EMIL ČORNEJ ................................. ..........................................


