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Z á p i s n i c a     č.  17 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 7. marca 2022 o 16.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 

5. Plán kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2022 

6. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024  

8. Plán hlavných úloh na rok 2022 na úseku civilného plánovania a krízového riadenia  

9. Diskusia, rôzne 

10. Schválenie uznesenia 

11. Záver                             

 

1.     Otvorenie zasadnutia: 

        Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných a skonštatoval, že OcZ je 

uznášaniaschopné. Za rokovanie podľa pozvánky hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
 

2.     Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice: 

Za overovateľov zasadnutia OcZ boli určení: 

-  Ing. František Halapy 

-  Milan Ihnát 

Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená: 

- Dana Kováčová 
 

3.     Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení: 

            Starosta skonštatoval splnenie uznesení č. 15, 16 a 17/2021 zo dňa 13.12.2021. Poslanci 

informáciu vzali na vedomie. 

 

4.     Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021: 

     Hlavná kontrolórka predložila poslancom svoju správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

Poslanci sa s predloženou správou oboznámili a vzali ju na vedomie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženej správy berie na vedomie správu o kontrólnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Kusín za rok 2021. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

5.     Plán kontrólnej činnosti na 1.polrok 2022: 

     Hlavná kontrolórka predložila poslancom svoj návrh na výkon kontrólnej činnosti v obci na 

obdobie 1. polroka 2022. Po prerokovaní predloženého návrhu poslanci pristúpili k hlasovaniu 

o jeho schválení. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. 

polrok 2022. 
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Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

6.   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024: 

     Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s odborným stanoviskom k predloženému 

návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024, v ktorom konštatuje, že rozpočet je 

navrhovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

na úrovni hlavných kategórií a bol zverejnený v zmysle zákona od 2.1.2022 po dobu 15 dní. Je 

zostavený v členení skutočné plnenie za roky 2020 a 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 (schválený, 

upravený) a výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024. Návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený 

ako rozpočet vyrovnaný a výhľadové rozpočtu na roky 2023 a 2024 sú zostavené ako rozpočty 

prebytkové.   

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2022 - 2024. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

7.   Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2022 – 2024: 

       Poslanci sa oboznámili s návrhom rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. Po diskusii k 

jednotlivým položkám predloženého návrhu poslanci pristúpili k hlasovaniu o jeho návrhu.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schvaľuje rozpočet obce na rok 2022. 

Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2023 a 2024. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci  prítomní poslanci jednomyselne. 

 

8.  Plán hlavných úloh na rok 2022 na úseku civilného plánovania krízového riadenia: 

     Starosta informoval poslancov o pracovnom dokumente Okresného úradu Michalovce, odboru 

krízového riadenia a to „Plánom hlavných úloh pre obce – orgány samosprávy, vybrané právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikateľov v okrese Michalovce pre plnenie úloh v oblasti civilného 

núdzového plánovania, v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, 

hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci na rok 2022“. 

    V prvej časti prerokovaného dokumentu Okresný úrad podáva správu o činnosti na úseku civil-

ného plánovania a krízového riadenia za rok 2021 a to hlavne v súvislosti s pandémiou COVID–19. 

    V druhej časti dokumentu Okresný úrad odporúča subjektom, ktorých sa jednotlivé úlohy týkajú 

plniť úlohy, vyplývajúce z predloženého plánu.     

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie „Plán hlavných 

úloh pre obce – orgány samosprávy, vybrané právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v 

okrese Michalovce pre plnenie úloh v oblasti civilného núdzového plánovania, v oblastiach 

krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy 

materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci na rok 2022“, ktorý bol schválený Okresným 

úradom Michalovce, odborom krízového riadenia. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

9.     Diskusia: 

a) Stojan na odpad: - poslanec p. Bencuľák navrhol, že v dôsledku veľkého pohybu  ľudí v blízkosti 

vodnej plochy Z. Šíravy pri Grécko-katolíckom chráme sa hromadia odpadky. Preto je potrebné 
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zakúpiť do tejto časti obce stojan na odpadky. 

 

b) Pomoc pre Ukrajinu: - poslanci sa venovali možnosti využitia daru od ľudí, ktorí sú ochotní 

poskytnúť pomôcť občanom, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Dohodli sa, že 

prípadný dar je možné využiť na sprevádzkovanie kúrenia v byte, v budove bývalej materskej školy, 

ktorý by mohol byť využitý a dočasné ubytovanie pre ľudí v núdzi. Za týmto účelom sa poslanci 

dohodli, na obhliadke súčasného stavu týchto priestorov a nadväzne na zadaní požiadavky na 

vypracovanie cenovej ponuky na sprevádzkovanie  kúrenia. Zároveň zvážili možnosť vyhlásenia 

zbierky od občanov obce na prípadné dofinancovanie tohto zámeru.  

 

c) Odkúpenie pozemkov od SPF: - poslanec p. Halapy navrhol možnosť kúpy pozemkov, ktoré sú 

v katastrálnom území obce v intraviláne a sú vlastníctvom Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu. Tieto by následne boli využité ako stavebné pozemky, z predaja 

ktorých by obec získala finančné prostriedky na vybudovanie infraštruktúry k novým stavebným 

pozemkom. Poslanci v tejto súvislosti odporúčajú starostovi spolu s predsedom pozemkového 

spoločenstva a polancom p. Halapym zistiť možnosti a spôsob realizácie takéhoto zámeru.     

 

10.      Schválenie uznesenia: 

     Zapisovateľka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie č. 1/2022. 

 

Hlasovanie: 

Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

 11.      Záver: 

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

 

 

 

Zapísala: Dana Kováčová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Starosta obce: 

 

Ing. FRANTIŠEK HALAPY , v.r.     VLADIMÍR JUS, v.r. 

 

MILAN IHNÁT, v.r.     


