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Zápisnica

č. 19

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 11. júla 2022 o 15.30 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie počtu volebných obvodov podľa § 166, odst. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva
4. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 11, odst. 3 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení na ďalšie funkčné obdobie
5. Určenie úväzku starostu obce podľa § 11, odst. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení na ďalšie funkčné obdobie
6. Diskusia, rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných a skonštatoval, že OcZ je
uznášania schopné. Za rokovanie podľa pozvánky hlasovali všetci prítomní poslanci
jednomyselne.

2.

Určenie zapisovateľa zápisnice:
Za overovateľov zasadnutia OcZ boli určení:
- Ing. František Halapy
- Milan Ihnát
Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená:
- Dana Kováčová

3. Určenie počtu volebných obvodov podľa § 166, odst. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva:
Starosta informoval poslancov o tom, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. „Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do
orgánov samosprávnych krajov“ a určil rovnaký deň ich konania a to na sobotu 29. októbra
2022.
V súvislosti prípravou a organizovaním volieb do orgánov samosprávy obcí obecné
zastupiteľstvo v Kusíne má určiť podľa ust. § 166, ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov volebné obvody, v
ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určuje jeden volebný obvod
utvorený pre celú obec Kusín pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.
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4.

Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 11, odst. 3 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení na ďalšie funkčné obdobie:
Obecné zastupiteľstvo v Kusíne podľa ust. § 11 ods. 3 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 166, odst. 3 zákona č. zákona č.180/2014
Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov určiť počet
poslancov OcZ (3 až 5) vo volebnom období rokov 2022-2026, ktorí budú zvolení v jednom,
volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo podľa § 11, odst. 3, písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určuje na obdobie rokov 2022 2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Kusín v počte 5 poslancov, ktorí budú
zvolení v 1 volebnom obvode.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

5.

Určenie úväzku starostu obce podľa § 11, ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení na ďalšie funkčné obdobie:
Podľa § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov určuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami orgánov samosprávy
obcí na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci sa po rozprave
rozhodli, že rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie z dôvodu plnenia
povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu obce schvaľuje rozsah výkonu tejto
funkcie na celé nasledujúce funkčné obdobie na plný úväzok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo podľa § 11, odst. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
určuje na celé volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu na úväzok 100 %,
t.j. na plný úväzok.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

6.

Diskusia:
a) Územný plán obce: - starosta informoval poslancov o dokončovaní ÚPO – 3.etapa.
b) Výmena okien v budove MŠ: - starosta informoval poslancov o výmene okien v budove
bývalej materskej školy.

7.

Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie.
Hlasovanie:
Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.

8.

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.

