
Z á p i s n i c a     č.  9
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 29. februára 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 o kontrolnej činnosti za rok 2011
5. Plnenie schváleného rozpočtu obce za rok 2011
6. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2012 – 2014 a stanovisko HKO 

k návrhu rozpočtu
7. Prejednanie vstupu obce do Oblastnej organizácie Cestovného ruchu
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:
– Ján Bencuľák
– Ľuboš Birbič
     Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
– Dana Kováčová

3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
Starosta skonštatoval splnenie uznesenia č. 8 zo zasadnutia OcZ dňa 7. 12. 2011.

4. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2011:
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2011. 

Poslanci sa s touto správou oboznámi a vzali ju na vedomie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2011, predloženú  
hlavnou kontrolórkou obce. 
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

5. Plnenie schváleného rozpočtu obce za rok 2011:
Poslanci  sa  oboznámili  s  položkovitým  čerpaním  schváleného  rozpočtu  obce  podľa 

jednotlivých programov za celý rozpočtový rok 2011.  
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie schváleného rozpočtu obce za rok 2011.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
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6. Prejednanie a svchvá1enie návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2012 – 2014 a stanovisko 

HKO k návrhu rozpočtu:
Poslanci sa oboznámili s návrhom rozpočtu obce na roky 2012 – 2014, ktorý je zostavený 

ako programový rozpočet obce s výhľadom na ďalšie 2 roky, t.j. do roku 2014. Návrh rozpočtu 
bol  zverejnený v  zmysle  zákona.  Následne  hlavná  kontrolórka  obce  predniesla  poslancom 
svoje  odborné  stanovisko  k  predkladanému  návrhu  rozpočtu.  Po  prerokovaní  jednotlivých 
položiek návrhu rozpočtu poslanci pristúpili k hlasovaniu o jeho schválení.
Návrh na uznesenie:
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  bez  pripomienok  programový  rozpočet  obce  na  rok  2012 
podľa predloženého návrhu a berie na vedomie výhľadový programový rozpočet obce na roky  
2013 a 2014 podľa predloženého návrhu. Zároveň obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie  
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu predložené hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

7. Prejednanie vstupu obce do Oblastnej organizácie Cestovného ruchu:
Starosta  oboznámil  poslancov  s  ponukou  na  vstup  obce  do  novoznikajúcej  Oblastnej 

organizácie  cestovného  ruchu  a  so  stanovami  tejto  organizácie.  Ďalej  ich  informoval  o 
povinnostiach jej  členov a  o  prípadných výhodách členstva  v tejto  ortanizácii.  Po diskusii 
poslancov  k  prejednávanej  téme  ich  starosta  vyzval  k  hlasovaniu  o  vstupe  obce  do  tejto 
organizácie.    
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so vstupom obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia nehlasoval žiaden poslanec.
Proti predloženému návrhu uznesenia hlasovali 2 poslanci: p. Emil Čornej a p. Ján Bencuľák
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci: p. Július Rachel a p. Ľuboš Birbič 

8. Diskusia, rôzne: 
a)  Nákup prevádzkových strojov: - starosta predniesol poslancom naliehavú požiadavku na 
nákup 1 kosačky pre obec,  nakoľko sa blíži  obdobie počas,  ktorého je potrebné udržiavať 
verejné priestranstva. Zároveň predložil požiadavku na nákup frézy na zimnú údržbu. Poslanci 
s nákupom týchto prevádzkových strojov súhlasili.
b)  Pracovníci  AČ: -  starosta  informoval  poslancov  o  úmysle  vytvoriť  2  pracovné  miesta 
formou podpory z ÚPSVaR a to príspevkov na vytvorenie pracovných miest.

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

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


