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Z á p i s n i c a     č.  14
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 23. januára 2013 o 17.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice
3. Prejednanie začatia stavebného konania „Vodovod Klokočov Paľkov I. a II. etapa“
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:
• Ľuboš Birbič
• Július Rachel
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Prejednanie  začatia  stavebného  konania  “Vodovod  Klokočov  Paľkov  I.  a  II.  
etapa:

Starosta informoval poslancov o začatí stavebného konania a nariadení ústneho konania, 
vedeného Obvodným úradom životného prostredia Michalovce formou verejnej vyhlášky 
v stavebnom konaní  na stavbu „Vodovod Klokočov Paľkov I.  a II.  etapa“.   Poslanci 
nahliadli  do  zakleslenia  plánovanej  trasy  na  mape  katastrálneho  územnia  Kusín.  Po 
preštudovaní návrhu trás vodovodu sa poslanci dohodli, že na ústnom konaní 6.2.2013 je 
potrebné pripomienkovať posunutie trasy B k pozemkom obce Kusín, ktoré sú plánované 
na  výstavbu  rodinných  domov.  Zároveň  je  potrebné  sa  informovať,  aké  výhody  z 
výstavby nového vodovodu bude mať obec Kusín.

       Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlalsí s výstavbou vodovodu Klokočov Paľkov I. a II. etapa s 
tým, že trasa B bude posunutá smerom k pozemkov obce, ktoré sú podľa územného plánu 
obce plánovaná ako stavebné pozemky na rodinnú výstavbu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

4. Diskusia, rôzne: 
a) Pri čistení pod vysokým napätím v hornej časti obce ostalo zanesené koryto a voda sa 
vylieva po priľahlých pozemkoch. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi prejednať s 
VSE vyčistenie koryta potoka od nánosov po čistení trasy vedenia.
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5.     Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka  prečítala  poslancom návrh  uznesenia  č.  14  a  následne  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu. 
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia č.14 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:

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

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


