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Z á p i s n i c a     č.  1 

 

z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 28. novembra 2022 o 15.00 hod. v budove OcÚ KUSÍN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1) Štátna hymna 

2) Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia, 

b) určenie zapisovateľa zápisnice,  

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osved-

čení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,  

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustano-

vujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,  

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,  

f) vystúpenie starostu. 

3) Určenie overovateľov zápisnice 

4) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

5) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasad-

nutia obecného zastupiteľstva podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

6) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

7) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

8) Určenie zástupcu starostu zastupovaním starostu podľa § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

9) Určenie platu starostu 

10) Schválenie uznesenia 

13)  Záver.  

 

1.  Štátna hymna: 

    Pred začiatkom zasadnutia odoznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

  

2.  Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia: 

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

uznášaniaschopné. 

 

       b) Určenie zapisovateľa  zápisnice: 

Za zapisovateľa ustanovujúceho zasadnutia OcZ bola určená p. Dana Kováčová. 

 

       c) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce: 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Darina Čornejová oboznámila prítomných s 

výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.      

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci 
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Kusín. 

 Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

        d) Zloženie sľubu starostu obce: 

 Novozvolený starosta obce Ing. Patrik Romanec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

bez výhrad. Jeho zloženie potvrdil svojim podpisom pod zákonom predpísaný text sľubu starostu 

obce. Po zložení sľubu predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvolému 

starostovi osvedčenie o zvolení za starostu obce Kusín. Novozvolený starosta si prevzal insígnie 

obce. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Patrik Romanec zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali jednomyselne.     

 

       e) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva: 

  Zapisovaateľka zápisnice prečítala zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. Novozvolený poslanec Ing. Patrik Romanec sa vzdal funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva z dôvodu nezlúčiteľnosti funkcie starostu obce a poslaca obecného 

zastupiiteľstva. Na jeho miesto bol vyzvaný ako prvný náhradník p. Július Rachel. Novozvolení 

poslanci obecného zastupiteľstva: 

- František Čornej 

- Ing. František Halapy 

- Július Rachel 

- Silvester Romanec 

- Ján Roško 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva bez výhrad svojimi podpismi 

pod zákonom predpísaný text sľubu.  

 Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolení poslanci: 

- František Čornej 

- Ing. František Halapy 

- Július Rachel 

- Silvester Romanec 

- Ján Roško 

zložili zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali jednomyselne.         

 

       f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce: 

V krátkom príhovore k prítomným, kde poukázal na priority v smerovaní obce na nasledujúce 

volebné obdobie vystúpil novozvolený starosta obce. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

 Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

  

3. Určenie overovateľov zápisnice: 

  Za overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia OcZ boli zvolení: 

- František Čornej 

- Silvester Romanec 
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4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 Za predložený návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky hlasovali 

všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť za-

sadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-

sov. 

Novozvolený starosta navrhol p. František Čornej ako poslanca oprávneného zvolávať 

zasadnutia OcZ podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo poveruje  p. Františka Čorneja  zvolávaním a vedením  zasadnutí 

obecného zastupiteľstva    podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

    

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: 
Novozvolený starosta predložil návrh na zriadenie týchto komisií na nasledujúce volebné 

obdobie: 

 Komisia finančná 

 Komisia kultúrno-športová a spoločenskú 

 Komisia na ochranu verejného poriadku 

 

náplň práce komisie finančnej, a to: , 

 pomoc pri schválení rozpočtu obce 

 pomoc pri rôznych eurofondových výzvach 

 pomoc pri zostavení záverečného účtu obce 

       Za predsedu fiančnej komisie bol navrhnutý p. František Čornej a za jej členov p. Vladimír Bučko 

a Ing. Tomáš Pavlov. 

      

      náplň práce komisie na ochranu verejného poriadku, a to: 

 udržiavanie verejného poriadu v obci 

 riešiť susedské spory a medziľudské vzťahy 

 

 Za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku bol navrhnutý Ing. František Halapy a za 

jej členov p. Silvester Romanec,  

 

náplň práce komisie kultúrno-športovej a spoločenskej, a to: , 

 vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť, 

 príprava kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a obecných sviatkov, 

 riešenie aktuálnych problémov, podnetov a návrhov doručených komisii od občanov a or-

ganizácií 

 monitoruje a dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne využívanie detských ihrísk, 

športovísk, oddychových zón 

 pomáha rozvíjať a zdokonaľovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže. 

       Za predsedu kultúrno-športovej komisie bol navrhnutý p. Silvester Romanec a za jej členov Július 

Rachel a Ján Roško. 
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Návrh na uznesenie: 

      Obecné zastupiteľstvo v obci Kusín: 
A) z r i a ď u j e  

 Komisiu finančnú 

 Komisiu kultúrno-športovú a spoločenskú  

 Komisiu na ochranu verejného poriadku 

B) u r č u j e  

náplň práce komisie finančnej, a to: , 

•     pomoc pri schválení rozpočtu obce 

•     pomoc pri rôznych eurofondových výzvach 

•     pomoc pri zostavení záverečného účtu obce 

náplň práce komisie kultúrno-športovej, a to: , 

 vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť, 

 príprava kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a obecných sviatkov, 

 riešenie aktuálnych problémov, podnetov a návrhov doručených komisii od občanov a or-

ganizácií 

 monitoruje a dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne využívanie detských ihrísk, 

športovísk, oddychových zón 

 pomáha rozvíjať a zdokonaľovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže. 

        náplň práce komisie na ochranu verejného poriadku, a to: 

 udržiavanie verejného poriadu v obci 

 riešiť susedské spory a medziľudské vzťahy 
 

C) v o l í 

 predsedu finančnej komisie p. Františka Čorneja 

 členov finančnej komisie p.Vladimír Bučko a p. Tomáš Pavlov 

 predsedu kultúrno-športovej a spoločenskej komisie p. Silvester Romanec 

 členov kultúrno-športovej a spoločenskej komisie p. Ján Roško a p. Július Rachel 
 predsedu komisie na ochranu verejného poriadku Ing. František Halapy 
 člena komisie na ochranu verejného poriadku p. Silvester Romanec 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.   

 

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej čle-

nov: 

Obec má v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov vytvoriť osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri vý-

kone funkcií funkcionárov obce. 

Zloženie komisie musí byť nasledovné: 

 komisia môže byť zložená len z poslancov, 

 komisia musí byť najmenej 3-členná, 

 v komisii musí byť minimálne po jednom zástupcovi z každej politickej strany alebo po-

litického hnutia, resp. z radov nezávislých poslancov , ktoré majú zastúpenie v obecnom 

zastupiteľstve. 

 Úlohy komisie: 

 prijímať písomné oznámenia od starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústavného 

zákona a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutého 

funkcionára vysvetlenia, 

 sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpek-

tujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 odst.7 až 9), 
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 predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verej-

ného záujmu, preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného zá-

ujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prí-

pade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo 

veci ochrany verejného záujmu, 

 udeľovať výnimky podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona starostovi obce do jedného 

roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 

 kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obec-

nom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby 

predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu. 

    Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol navrhnutý p. František Čornej a za jej 

členov Ing. František Halapy, p. Ján Roško, p. Július Rachel a p.Silvester Romanec. 

Návrh na uznesenie: 

      Obecné zastupiteľstvo v obci Kusín: 
A) z r i a ď u j e  

 Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B) u r č u j e  

    náplň práce komisie na ochranu verejného poriadku,, a to: , 

 prijímať písomné oznámenia od starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústav-

ného zákona a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dot-

knutého funkcionára vysvetlenia, 

 sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpek-

tujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 odst.7 až 9), 

 predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verej-

ného záujmu, preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného zá-

ujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prí-

pade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo 

veci ochrany verejného záujmu, 

 udeľovať výnimky podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona starostovi obce do jedného roka 

od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 

 kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obec-

nom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby 

predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu. 
C) v o l í 

 predsedu komisie p. František Čornej 
 členov komisie členov Ing. František Halapy, p. Ján Roško, p. Július Rachel a p.Silvester Roma-

nec. 
Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.   

 

 

8.   Určenie zástupcu starostu zastupovaním starostu podľa § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.       

o obecnom zriadení: 

Novozvolený starosta oznámil novozvoleným poslancom, že za svojho zástupcu oprávneného 

zastupovaním starostu obce podľa § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

určil p. František Čornej. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že novozvolený starosta určil za svojho zástupcu, 

opráveného zastupovaním starostu obce podľa § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení p. František Čornej. 
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Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne.   

 

9. Schválenie platu starostu obce: 

Administratívna pracovníčka obce oboznámila novozvolených poslancov so zákonom o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ako aj s novelou 

tohto zákona a s výškou priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021. 

Poslanec p. František Čornej navrhol zvýšenie základného platu o 10%. Poslanci s jeho návrhom 

nesúhlasili. Po prerokúvaní poslanci navrhli, aby starostovi bol schválený plat vo výške 

základného platu. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce na nasledujúce volebné obdobie v zmysle 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v základnej výške, t.j. priemerná mzda v NH x koeficient podľa počtu obyvateľov obce (t.j. 

1.211,- € x 1,65 = 1.998,15 €, zaokrúhl.na celé € nahor = 1.999,- €).    

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali 2 prítomní poslanci - p. Ján Roško a p. Silvester 

Romanec, 1 poslanec sa hlasovania zdržal (p. František Čornej). 

 

10. Diskusia: 

a) Poslanci navrhli vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na nasledujúci kalendárny 

rok 2023. Konkrétne sa jedná o zvýšenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu  o 20 % podľa 

oznámenia zvýšenia poplatku za jeho vývoz. 

b) Mikuláš – v nedeľu 4. decembra o 15.00 hod. pre deti do 12 rokov. V prípade priaznivého 

počasia pred budovou obecného úradu a v prípade nepriaznivého počasia v budove obecného 

úradu. 

c) Odhŕňanie snehu – je potrebné zabezpečiť odhŕňanie snehu v zimnom období. 

 

11. Schválenie uznesenia: 

Zapisovateľka predniesla OcZ návrh na uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia OcZ. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

12. Záver: 

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

 

 

 

Zapísala: Dana Kováčová 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Starosta obce: 

 

FRANTIŠEK ČORNEJ, v.r.       Ing. PATRIK ROMANEC,v.r. 

 

SILVESTER ROMANEC, v.r. 


