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Z á p i s n i c a     č.  20 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 6. októbra 2022 o 17.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Prejednanie správy auditora o audíte účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 

2021 a správy auditora o audíte účtovníctva a konsolidovanej účtovnej závierky za 

účtovné obdobie 2021 

4. Úprava schváleného rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

5. Diskusia, rôzne 

6. Schválenie uznesenia 

7. 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: 

 -  Helena Szűcsová 

 -  Peter Veligdan 

 Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená: 

 - Dana Kováčová 

 

3. Prejednanie správy audítora o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 

2021 a správy audítora o audite účtovníctva a konsolidovanej účtovnej závierky za 

účtovné obdobie 2021: 

    Poslanci sa oboznámili s audítorskou správou o audite účtovníctva a účtovnej závierky ako 

aj so správou o audite účtovníctva a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021. 

V predložených správach nezávislá audítorka po overení dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení 

neskorších predpisov konštatuje, že: 

- Obec Kusín konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

- Informácie uvedené vo výročnej správe ako aj v konsolidovanej výročnej správe zostavenej 

za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou obce za rok 2021. 

- Výročná správa a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona 

o účtovníctve. 

     V liste audítora pre štatutárny orgán Obce Kusín audítorka konštatuje, že obec vedie 

účtovníctvo dôsledne v zmysle platných právnych predpisov. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej 

závierky za účtovné obdobie 2021 a zároveň berie na vedomie audítorskú správu o audite 
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účtovníctva a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, vypracované 

certifikovanou audítorkou Ing. Slávkou Molčanyiovou, PhD. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

4.        Úprava schváleného rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtové opatrenie č. 1/2022: 

    Poslanci sa oboznámili s predloženým návrhom na zmenu schváleného rozpočtu obce. 

Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 predkladá zvýšenie bežných príjmov 

o 8.318,- € (v tom oznámené zvýšenie podielových daní, zvýšenie o príjem na zabezpečenie 

volieb do OSO a OSK, a zvýšenie príjmu z prenájmu). Ďalej zvýšenie príjmových finančných 

operácií o 1.317,- € (použitie prostriedkov peňažných fondov a kontokorentného účtu), 

Celkom by sa rozpočtované príjmy zvýšili o 9.635,- €.  

     Rozpočtové opatrenie predpokladá so zvýšením výdavkov o takú istú čiastku a  na bežné 

výdavky 3.266,- € , kapitálové výdavky 5.299,- € a výdavkové finančné operácie 1.070,- €. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce prijatím rozpočtového opatrenia č. 

1/2022 zvýšením príjmov aj výdavkov o 9.635,- €. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

5. Diskusia: 

a) Poďakovanie starostu obce: - starosta poďakoval obecnému zastupiteľstvu za prácu počas 

celého funkčného obdobia. 

 

6.      Schválenie uznesenia: 

Zapisovateľka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. 

Hlasovanie: 

Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

 7.      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. 

 

PETER VELIGDAN, .v.r.   


