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Zápisnica

č. 18

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 1. júna 2022 o 16.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

podľa prezenčnej listiny
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 a odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
Prejednanie výročnej správy obce za rok 2021 a výročnej správy konsolidovaného celku
za rok 2021
Schválenie zmeny akcií VVS, a.s. na listinné akcie
Diskusia, rôzne
Schválenie uznesenia
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:
- Helena Szűcsová
- Ján Bencuľák
Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená:
- Dana Kováčová
3.

Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:
Starosta skonštatoval splnenie uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 7.3.2022. Poslanci
informáciu vzali na vedomie.
4. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 a odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021:
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s odborným stanoviskom k predloženému
návrhu záverečného účtu obce za rok 2021, v ktorom konštatuje, že navrhovaný záverečný účet je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a bol zverejnený v zmysle zákona najmenej 15 dní spôsobom v
obci obvyklým. Zároveň konštatuje, že účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2021 a výsledok hospodárenia za rok
2020 je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V
zmysle § 16 odst 10 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok
2021 výrokom, že celoročného hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Poslanci po prejednaní predložených podkladov k návrhu záverečného účtu obce pristúpili k
hlasovaniu o jeho schválení.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2021 so stratou
vo výške 7.118,76 €, s prebytkom vo výške 260,84 € a záverečný účet obce za rok 2021 vo výške
571,46 € v zložení:
- bežné účty obce
- pokladňa obce
Stav k 31.12.2021

442,22 €
129,24 €
571,46 €

v tom:
- účet sociálneho fondu
- rezervný a peňažný fond obce
- prebytok hospodárenia r.2021

184,99 €
125,63 €
260,84 €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 260,84 € 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 predpisov na :
tvorbu rezervného fondu 10 %
26,08 €
tvorbu peňažného fondu 90 %
234,76 €
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
5.

Prejednanie výročnej správy obce za rok 2021 a výročnej správy konsolidovaného celku
za rok 2021:
V nadväznosti na schvaľovanie záverečného účtu obce obecné zastupiteľstvo pristúpilo k
prerokovaniu výročnej správy obce za rok 2021. Výročnú správu je potrebné zaslať do
rozpočtového informačného systému RISSAM. Následne obecné zastupiteľstvo pristúpilo k
prerokovaniu výročnej správy konsolidovaného celku
za rok 2021. Výročnú správu
konsolidovaného celku je potrebné taktiež zaslať do rozpočtového informačného systému RISSAM.
Po oboznámení sa s predloženým materiálom starosta vyzval poslancov k hlasovaniu o schválení
predložených dokumentov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2021 a schvaľuje Výročnú správu
konsolidovaného celku za rok 2021.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
6. Schválenie zmeny akcií VVS, a.s. na listinné akcie:
Starosta informoval poslancov, že ku dňu 28.1.2022 došlo v súvislosti so zmenou podoby akcií
vydaných (emitovaných) Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. k výmazu
zaknihovaných akcií spoločnosti z účtov vedených v centrálnom depozitári a z účtov vedených
u členov centrálneho depozitára, čím vzniká majiteľom týchto akcií právo na to, aby im Spoločnosť
odovzdala ich akcie v listinnej podobe.
Keďže obec Kusín, tak ako každá obec na Slovensku je akcionárom vodárenskej spoločnosti,
boli akcie prevzaté v listinnej podobe v počte 2204 ks a s menovitou hodnotou 33,00 €.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kusín v súlade s § 9, ods.1, písm. d) zákona č.138/1991 Zb. O majetku
obce v znení neskorších predpisov, § 11, ods.4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Kusín schvaľuje:
Emisie cenných papierov VVS a.s. v počte 2204 ks s menovitou hodnotou akcie 33,00 €.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
7. Diskusia:
a) Plán kontrólnej činnosti na 2.polrok 2022: - hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so
svojim návrhom plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, ktorý bol riadne zverejnený v zmysle
zákona. Poslanci po oboznámení sa s predloženým dokumentom pristúpili k hlasovaniu o jeho
schválení.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 podľa návrhu
predloženého hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
b) Kosenie pri kostole: - občan p.Bučko požiadal poslancov OZ, aby osobne pokosili garát pri
kostole. Poslanci požiadavku prejednali a skonštatovali, že obec je kosená priebežne najlepšie ako
sa dá z ohľadom na personálne možnosti a vrámci dobrých vzťahov by bolo vhodné pomôcť pri
kosení kostola aj s prispením farníkov.
c) Susedské spory: - starosta informoval poslancov o sťažnosti majiteľky nehnuteľnosti rodinného
domu p. Hrehovčíkovej ohľadom susedských sporov na hranici pozemku, ktorý je údajne zarastený
a neudržiavaný. Poslanci navrhli zvolanie komisie na ochranu verejného poriadku za účasti oboch
zúčastnených strán. Poslanci sa dohodli na konaní zasadnutia komisie na ochranu verejného
poriadku v stredu 8.6.2022 o 16.00 hod.
d) Okná v budove bývalej materskej školy: - starosta informoval poslancov o tom, že výmena okien
by sa mala uskutočniť v priebehu cca 2 týždňov.
e) Skládka odpadu: - starosta predniesol poslancom požiadavku na zabetónovanie tabule
s oznamom zákazu vývozu odpadov a na namontovanie fotopascí v častiach obce, kde
nezodpovední občania aj napriek zákazom a upozorneniam pravidelne vyvážajú odpad, ktorý je
následne povinnosťou obce zlikvidovať na náklady obce.
8.

Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. O jeho schválení
rozhodli poslanci hlasovaním.
Hlasovanie:
Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
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9.

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

Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

HELENA SZUCSOVÁ, v. r.

VLADIMÍR JUS, v. r.

JÁN BENCUĽÁK, v. r.

