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Z á p i s n i c a     č.  12
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 14. novembra 2012 o 17.00 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. Správa HKO z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a 

účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.9.2012
5. Prejednanie úpravy schváleného rozpočtu obce, prijatie rozpočtového opatrenia č. 4 a 

5/2012
6. Informácia o prijatí dotácie
7. Prejednanie kultúrnej akcie – Stretnutie dôchodcov
8. Diskusia, rôzne
9. Schválenie uznesenia 
10. 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:
• Emil Čornej
• Július Rachel
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
Starosta  skonštatoval  splnenie  uznesenia  č.  11  zo  zasadnutia  OcZ  dňa  21.8.2012,  s 
výnimkou bodu B/2 a C, splnenie  ktorých sa presúva podľa rozhodnutia OcZ na začiatok 
roka 2013, po skončení a uzavretí účtovného roka 2012.

4. Správa  HKO  z  kontroly  plnenia  schváleného  rozpočtu  obce,  kontroly  
hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.9.2012:

Hlavná  kontrolórka obce  predložila  poslancom  správu  z  kontroly  plnenia 
schváleného rozpočtu obce, kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontroly hos-
podárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.9.2012
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie správu HKO z kontroly  plnenia schváleného  
rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 
30.9.2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
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5. Prejednanie úpravy schváleného rozpočtu obce, prijatie rozpočtového opatrenia 
č. 4 a 5/2012:

Starosta  predložil  poslancom návrh na  zmenu schváleného  rozpočtu  obce  na  rok 
2012 a to rozpočtové opatrenie  č.  4 – povolené prekročenie  výdavkov pri  dosiahnutí 
vyšších príjmov a to o 17.827,- € a rozpočtové opatrenie č. 5 –  presun rozpočtovaných 
prostriedkov vrámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu schváleného rozpočtu obce na rok 2012 prijatím 
rozpočtového opatrenia č. 4/2012 a 5/2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

6. Informácia o prijatí dotácie:
Starosta informoval poslancov o prijatí dotácie z rezervy Úradu vlády SR vo výške 

17.350,- € na rekonštrukciu miestnej komunikácie a o použití rejto dotácie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prijatie účelovej dotácie z rezervy Úradu vlády 
SR vo výške 17.350,- € a schvaľuje jej použitie na určený účel.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

7. Prejednanie kultúrnej akcie – stretnutie dôchodcov:
     Poslanci sa dohodli na organizovaní posedenia s dôchodcami v nedeľu 18.11.2012 
o  15.00  hod.  v  spoločenskej  sále  obecného  úradu.  Zároveň  prejednali  prípravu  a 
priebeh tohto podujatia.

8. Diskusia, rôzne: 
a)  Predajňa  potravín: -  poslancov  znepokojila  informácia,  že  počnúc  januárom 2013 
môže nastať situácia, že skončí prevádzka predajne potravín v obci. 
b)  Verejné  zhromaždenie  občanov  :   -  poslanci  sa  vrátili  k  téme  zvolania  verejného 
zhromaždenia občanov a dohodli sa, že ho zvolajú až po uzavretí účtovného obdobia 
roka 2012, aby mohli informovať občanov o hospodárení aj za tento rok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zvoláva verejné zhromaždenie občanov na nedeľu 3.2.2013.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

9. Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka  prečítala  poslancom návrh  uznesenia  č.  12  a  následne  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu. 
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia č.12  hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:
EMIL ČORNEJ  ................................. VLADIMÍR JUS
JÚLIUS RACHEL ................................. ..........................................


