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Z á p i s n i c a     č.  11
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 21. augusta 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. Správa HKO z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a 

účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2012
5. Prejednanie úpravy schváleného rozpočtu obce, prijatie rozpočtového opatrenia č. 1, 2 

a 3/2012
6. Predloženie auditorskej správy za rok 2011
7. Diskusia, rôzne
8. Schválenie uznesenia 
9. 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 Bencuľák
• Ľuboš Birbič
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
Starosta  skonštatoval  splnenie  uznesenia  č.  10  zo  zasadnutia  OcZ  dňa  23.5.2012,  s 
výnimkou bodu C/1 - „zvolanie verejného zhromaždenia občanov obce“. Poslanci určili 
termín konania verejného zhromaždenia v mesiaci september s tým, že presný temín sa 
dohodne podľa možnosti poslancov.

4. Správa  HKO  z  kontroly  plnenia  schváleného  rozpočtu  obce,  kontroly  
hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2012:

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 30.6.2012
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie správu HKO z kontroly  plnenia schváleného  
rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 
30.6.2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
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5. Prejednanie úpravy schváleného rozpočtu obce, prijatie rozpočtového opatrenia 
č. 1, 2 a 3/2012:

Starosta  predložil  poslancom návrh na  zmenu schváleného  rozpočtu  obce  na  rok 
2012  a  to  rozpočtové  opatrenie  č.  1  –  presun  rozpočtovaných  prostriedkov  vrámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, rozpočtové 
opatrenie č. 2 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 
2.630,60 € a rozpočtové opatrenie  č.  3 – povolené prekročenie  výdavkov z prebytku 
bežného rozpočtu o 883,- €.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu schváleného rozpočtu obce na rok 2012 prijatím 
rozpočtového opatrenia č. 1/2012, 2 /2012 a 3/2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

 6. Predloženie auditorskej správy za rok 2011:
Poslanci sa oboznámili so správou auditora za rok 2011

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie auditorskú správu za rok 2011.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

7. Diskusia, rôzne: 
a) Urbárska spoločnosť: - poslanec p. Ján Bencuľák navrhol vyzvať predsedu urbárskej 
spoločnosti  p.  Dešičku,  aby  informoval  verejnosť  ohľadom  stavu  v  urbárskej  spo-
ločnosti.
b)  Dokumentácia  o  PO  :   -  starosta  informoval  poslancov  o  potrebe  opätovného 
vypracovania požiaronobezpečnostnej domunetácie na budovu obecného úradu. 
c) Zimná údržba MK: - poslanci sa venovali problematike blížiaceho sa zimného obdo-
bia a tým aj potrebe údržby komunikácií v zimnom období.
d) Sociále zariadenia v budove OcÚ: - potreba opravy sociálnych zariadení v budove 
obecného úradu, ktoré sú v havarijnom stave.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s opravou sociálnych zariadení v budobe obecného úradu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
e)  Oprava  potoka: -  poslanci  prejednali  možnosť  zakúpenia  materiálu  –  štrku a  cementu  na 
opravu koryta potoka.
f)  Dobrovoľný požiarny zbor: - poslanci navrhli možnosť zriadenia dobrovoľného požiarného 
zboru v obci, s čím súhlasia za podmienky, že sa občania prejavia o členstvo v požiarnom zbore 
záujem.
 

8. Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka  prečítala  poslancom návrh  uznesenia  č.  11  a  následne  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu. 
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia č.11 v bodoch A1, A2, B1 a B2 hlasovali všetci prítomní  
poslanci jednomyselne.



3

Za predložený návrh uznesenia v bodoch B3 a C1 hlasovali 3 poslanci Ľuboš Birbič,  
Július Rachel a Ján Roško. Proti predloženému návrhu uznesenia v bodoch B3 a C1  
hlasovali  2  poslanci  Ján  Bencuľák  a  Emil  Čornej.  Hlasovania  sa  nezdržal  nikto  z  
poslancov. 

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice: Starosta obce:

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

ĽUBOŠ BIRBIČ ................................. ..........................................


