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Z á p i s n i c a     č.  13
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 11. decembra 2012 o 18.00 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. 1/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
5. Prejednanie a schválenie Sadzobníka miestnych poplatkov na území obce na rok 2013
6. Diskusia, rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. 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 Roško
• Ján Bencuľák
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č. 12 zo zasadnutia OcZ dňa 14.11.2012. 

4. Prejednanie  a  schválenie  VZN  č.  1/2012  O  miestnych  daniach  a  miestnom  
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013:

Poslanci sa oboznámili s návrhom VZN č. 1/2012 O miestnych daniach a miestnom 
poplatku za TKO, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona. Po jeho prerokovaní a rozprave 
pristúpili k hlasovaniu o jehop schválení.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  č.  1/2012  O 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

5. Prejednanie a schválenie Sadzobníka miestnych poplatkov na území obce na rok 
2013:

Poslanci  prejednali  návrh  sadzobníka  miestnych  poplatkov  na  rok  2013,  kde  sa 
oproti predchádzajúcemu roku mení položka „za vyhlásenie v miestnom rozhlase“ na 
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sumu  4,-  €  a  položka  „prenájom predajného miesta“  na  sumu 4,-  €.  K jej  zvýšeniu 
dochádza z dôvodu zvýšených nákladov obce na zabezpečenie týchto služieb.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  sadzobník miestnych poplatkov na území obce na rok 
2013 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

6. Diskusia, rôzne: 
a)  Plán  kontrolnej  činnosti: -  hlavná  kontrolórka  obce  predložila  obecnému  zas-
tupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013. Poslanci sa s predloženým 
návrhom oboznámili a  pristúpili k hlasovaniu ohľadom jeho schválenia.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje   Plán  kontrolnej  činnosti  na  1.  polrok  2013  podľa 
návrhu predloženého hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
b) Prenájom pozemku  :   - poslanci prejednali potrebu riešenia prístupovej cesty k budove 
obecného úradu. Nakoľko sú len dve riešenia a to buď vybudovanie nového mosta cez 
miestny potok, na čo obec momentálne nemá finačné prostriedky, alebo druhá možnosť 
je prenájom pozemku, patriaceho majiteľovi budovy predajne. Po diskusii sa dohodli, že 
na  určitú  dobu  (do  konca  roka  2013)  obec  uzatvorí  nájomnú  zmluvu  na  predmetný 
pozemok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom parc. č. 121-zastavané plochy a nádvoria o  
výmere 1008 m2, zapísanej na LV č. 120, ktorej vlastníkom je Jozef Dittel, Kusín č. 56 za 
účelom prístupovej cesty k budove obecného úradu na obdobie 1 roka, t.j. od 1.1.2013  
do 31.12.2013 a výška nájomného je 190,- €/rok.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali 4 poslanci: - Ján Bencuľák, Ľuboš Birbič, Emil  
Čornej, Július Rachel.
Proti predloženému návrhu uznesenia nehlasoval nikto.
Hlasovania sa zdržal 1 poslanec: - Ján Roško
c)  Výkop  hrobov: –  starosta  oboznámil  poslancov  s  problémami,  ktoré  opakovane 
vznikajú pri výkope hrobov systémov, aký doteraz funguje v obci a to kopanie hrobov 
podľa poradia. Občania nie sú ochotní ísť kopať hrob, príp. Zaplatiť za kopanie. Zároveň 
ich informoval o spôsoboch kopania hrobov, aké fungujú v ostatných okolitých obciach. 
Poslanci  zvážili  všetky  možnosti  riešenia  týchto  problémov  a  zhodli  sa  na  tom,  že 
najchodnejšie  riešenie  je  to,  že  zabezpečenie  vykopania  hrobu  si  zariadia  pozostalí. 
Nakoľko  poriadie  kopania  hrobov  je  momentálne  na  konci  dediny  a  začína  nový 
kalendárny rok,  poslanci rozhodli, že novým spôsobom zabezpečenia výkopu hrobu sa 
bude v obci fungovať od 1.1.2013. 
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v spôsobe zabezpečenia výkopu hrobov a to tým,  
že od 1.1.2013 si výkop hrobu budú zabezpečovať pozostalí.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
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d) Odpredaj  pozemku:   –  starosta  informoval  poslancov  o  ústnej  žiadosti  vlastníka 
nehnuteľnosti súp.č. 4 o odkúpenie časti parcely, ktorá je majetkom obce, pred rodinným 
domov súp.č.  4 (cca 5m2) na výstavbu oplotenia  rodinného domu.  Nakoľko žiadateľ 
nepodal  oficiálnu  žiadosť,  poslanci  sa  rozhodli,  že  tejto  otázke  sa  budú venovať  po 
doručení písomnej žiadosti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce, aby oznámil vlastníkovi nehnuteľnosti  
súp.č. 4, že v prípade seriózneho záujmu o odkúpenie časti pozemku pred jeho rodinným 
domov, predložil obci písomnú žiadosť o jeho odkúpenie.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

7. Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka  prečítala  poslancom návrh  uznesenia  č.  12  a  následne  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu. 
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia č.13  v bodoch A1, A2, A3, A5  a  B1 hlasovali všetci  
prítomní poslanci jednomyselne.
Hlasovania za návrh uznesenia č. 13 v bode A4 sa zdržal 1 poslanec.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

JÁN BENCUĽÁK  ................................. VLADIMÍR JUS

JÁN ROŠKO ................................. ..........................................


