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Z á p i s n i c a     č.  10
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 23. mája 2012 o 19.00 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. Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011
5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
6. Prejednanie a schválenie výročnej správy obce za rok 2011
7. Správa HKO z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a 

účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 31.3.2012
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:
• Július Rachel
• Ján Roško
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č. 9 zo zasadnutia OcZ dňa 29.2.2012.

4. Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011:
Hlavná  kontrolórka obce predložila poslancom  svoje odborné stanovisko k návrhu 

záverečného  účtu  obce  za  rok  2011,  v  ktorom  odporúča  obecnému  zastupiteľstvu 
schváliť záverečný účet obce podľa predloženého návrhu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k  
návrhu záverečného účtu obce za rok 2011.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
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5. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2011:
Poslanci sa oboznámili  s  návrhom záverečného účtu obce za rok 2011, ktorý bol 

zverejnený  v  zmysle  zákona.  Po  diskusii  k  predloženému  návrhu  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu o schválení záverečného účtu. 
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  bez výhrad celoročné hospodárenie obce  za rok 2011 
so stratou vo výške 9.704,72 €, s prebytkom vo výške 238,92 € a záverečný účet obce za  
rok 2011 vo výške 955,35 €  v zložení:

- bežné účty obce    826,67 €
- pokladňa obce                                                          128,68 €  
Stav k 31.12.2011                955,35 €
  
V tom:
- účet sociálneho fondu 327,69 €       
- rezervný a peňažný fond obce                                388,74 €   
prebytok hospodárenia r.2011   238,92 €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške   238,92 €  zisteného podľa  
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na : 
- tvorbu rezervného fondu 10 %     23,89 € 
- tvorbu peňažného fondu 90 % 215,03 €
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

 6. Prejednanie a schválenie Výročnej správy obce za rok 2011:
Poslanci sa oboznámili s Výročnou správou obce Kusín za rok 2011, vypracovanou 

v zmysle zákona.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Kusín za rok 2011.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

7. Správa  HKO  z  kontroly  plnenia  schváleného  rozpočtu  obce,  kontroly  hos-
podárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 31.3.2012:

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so správou, vypracovanou z vykon-
anej kontroly, zameranej na plnenie schváleného rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti a 
účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 31.3.2012.    
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu  hlavnej  kontrolórky  obce  z kontroly  
hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 31.3.2012.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
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8. Diskusia, rôzne: 
a) Plán kontrólnej činnosti na 2. polrok 2012: - hlavná kontrolórka predložila poslancom 
svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012, ktorý bol zverejnený v zmysle 
zákona. Následne starosta vyzval poslancov k diskusii k predloženému návrhu, prípadne 
k doplneniu plánu kontrolnej činnosti. Poslanci s predloženým návrhom plánu kontrolnej 
činnosti súhlasili.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 podľa návrhu 
predloženého hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

b)  Vyspravenie  nerovnosti  na  novej  ulici  :   -  poslanec  p.  Ján  Bencuľák  upozornil  na 
nerovnosti na novej ulici, ktoré by bolo potrebné v rámci finančných možností vyspraviť.

c)  Verejné  zhromaždenie  občanov: -  poslanci  sa  dohodli  na zvolaní  verejného zhro-
maždenia občanov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zvoláva verejné zhromaždenie občanov .
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

9. Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka  prečítala  poslancom návrh  uznesenia  č.  10  a  následne  starosta  vyzval 
poslancov k hlasovaniu. 
Hlasovanie: 
Za predložený návrh uznesenia č.10 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:

JÚLIUS RACHEL ................................. VLADIMÍR JUS

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


