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Z á p i s n i c a     č.  2 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 14. decembra 2022 o 17.00 hod. v kancelárii OcÚ KUSÍN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Prerokovanie odstupného bývalého starostu obce 

4. Prerokovanie žiadosti o finančnú výpomoc pre Rímskokatolícku a Gréckokatolícku 

cirkev 

5. Úprava schváleného rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtové opatrenie č. 2/2022  

6. Prejednanie povolenia od vlastníka na zhotovenie elektrickej prípojky na futbalovom 

ihrisku 

7. Prejednanie a schválenie VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

8. Prejednanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

9. Rozpočet obce na rok 2023 – rozprava, schválenie rozpočtového provizória  

10. Diskusia, rôzne 

11. Schválenie uznesenia 

12. 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 overovateľov a zapisovateľa  zápisnice: 

 Za overovateľov zasadnutia OcZ boli určení: 

 -  Ján Roško 

 -  František Čornej 

 Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená: 

 - Dana Kováčová 

 

 

3. Prerokovanie odstupného bývalého starostu: 

    V súlade s § 5, odst. 1, písm. d) zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí bývalému starostovi obce odstupné vo výške 

päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, nakoľko vykonával funkciu tri po sebe 

nasledujúce funkčné obdobia. Odstupné mu bolo vypočítané podľa § 5, odst. 3 tohto zákona. 

Podľa § 76 odst. 6 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vyplatiť odstupné po skončení 

pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu 

mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. 

     Nakoľko v rozpočtovom roku 2022 obec nedisponuje finančnými prostriedkami na úhradu 

odstupného v celej výške, odchádzajúci starosta navrhol, aby mu  odstupné v celkovej výške 

8.618,19 € (netto) bolo vyplatené vo výplatnom termíne najneskôr do 5. januára 2023 a to 

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na jeho účet. Rovnakým spôsobom v celej 

výške bolo vyplatené odstupné aj v roku 2010, pri odchode vtedajšieho starostu. Vyplatenie 

odstupného v celej výške jednorázovo je výhodné aj z pohľadu obce, aj za podmienky čerpania 
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kontokorentného účtu z dôvodu, že obec bude mať splnené svoje záväzky voči zamestnancom, 

a štátnym inštitúciám, čo je podmienkou na ďalšie fungovanie, či vzťahu k úradu práce, 

štátnemu rozpočtu a pod. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce uzavrieť s bývalým starostom obce dohodu o 

vyplatení odstupného v jednej splátke a to v náhradnom výplatnom termíne najneskôr do 

20.1.2023. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

     V tejto súvislosti poslanci ďalej prejednali potrebu zvýšenia limitu na čerpanie 

kontokorentného účtu o cca 5.000,- € na prefinancovanie bežných výdavkov v začiatku 

kalendárneho roka 2023. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením úveru, posknutého obci Kusín od Prima banky, a.s. 

Hodžova 11, 010 11 Žilina, zmluva o Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 

22/001/11 zo dňa 24.1.2011 o 5.000,- €, t.j. na sumu 25.000,- €.  

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 
 

4.     Prerokovanie žiadosti o finančnú výpomoc pre Rímskokatolícku a Gréckokatolícku 

cirkev: 

    Starosta oboznámil poslancov o žiadostiach, ktoré boli obci zaslané zo strany správcov 

farnosti oboch cirkví, ktoré v obci pôsobia. Rímskokatolícka cirkev žiada o finančný príspevok 

z rozpočtu obce na rok 2023 na účel opravy strechy kostola. Gréckokatolícka cirkev žiada 

o takýto finančný príspevok na zrekonštruovanie okolia gréckokatolíckeho chrámu v Kusíne – 

odvod a vsakovanie dažďovej vody. Poslanci sa oboznámili s požiadavkami, ktoré predniesli 

zástupcovia oboch cirkví. Gréckokatolícka cirkev žiada od obce pomoc pri financovaní 

odvodnenia chrámu (báger na výkopové práce a pod.). Rímskokatolícka cirkev žiada príspevok 

na výmenu strechy na chráme, ktorá je v havarijnom stave. Poslanci prisľúbili, že vrámci 

možnosti obce, je obec ochotná pomôcť týmto organizáciám pôsobiacich v obci.  
 

 

5. Úprava schváleného rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtové opatrenie č. 2/2022: 

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

Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022 rieši úpravu schváleného rozpočtu obce na 

rok 2022 presunom jednotlivých výdavkových položiek vrámci rozpočtu. Nebol predložený 

návrh na navýšenie akéjkoľvek položky schváleného rozpočtu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce prijatím rozpočtového opatrenia č. 

2/2022 presunom jednotlivých výdavkových položiek vrámci schváleného rozpočtu obce na rok 

2022. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 
 

6. Prejednanie povolenia od vlastníka na zhotovenie elektrickej prípojky na futbalovom 

ihrisku: 

    Starosta oboznámi poslancov so zámerom zhotovenia elektrickej prípojky na futbalovom 

ihrisku. Nakoľko futbalové ihrisko nie je majetkom obce, nie je možné investovať verejné 

prostriedky do tejto nehnuteľnosti. Z uvedeného dôvodu, bol navrhnutý vlastníkovi pozemkov 

jeho dlhodobý prenájom. Za týmto účelom bude realizované jednanie s vlastníkom. 
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7. Prejednanie a schválenie VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady: 

    Poslanci sa oboznámili s návrhom VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení výška poplatku za 

komunálny odpad, zvýšením o 20%. Navrhovaná výška poplatku za komunálny odpad je 

sadzba 0,0188 €/l odpadu. To znamená 26 vývozov x sadzba x objem nádoby: 

a/ 59,00 €  za jednu zbernú nádobu o objeme 120 litrov, (zaokrúhlene na celé € nahor) 

b/ 118,00 € za jednu zbernú nádobu o objeme 240 litrov, (zaokrúhlene na celé € nahor) 

c/ 538,00 € za jednu zbernú nádobu o objeme 1 100 litrov, (zaokrúhlene na celé € nahor) 

d/ 2,25 € za jedno označené  vrece určené na komunálny odpad, 

e/ 0,10 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.   

    Ostatné ustanovenia súčasne platného VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sa v predloženom návrhu nemenia.    

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady a zároveň ruší platnosť VZN č. 1/2019 o dani z 

nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

8. Prejednanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva: 

    Poslanci navrhli v novom volebnom období upraviť výšku odmien za ich činnosť. 

Predložený návrh upravuje výšku odmeny za každú účasť na rokovaní OZ, prípadne na 

pracovnom jednaní zvýšením cca o 1/2 z pôvodnej výšky, t.j. na 40,- € za jednu účasť (hrubá 

odmena). Zároveň bolo doplnené vyplatenie odmeny za každú účasť poslanca na kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatiach, ktoré budú zvolané starostom obce, prípadne jeho 

zástupcom. Predložený návrh poriadku odmeňovania poslancov OZ ďalej navrhuje výšku 

odmeny pre zástupcu starostu obce a to vo výške 80,- € (hrubá odmena) za každú účasť na 

rokovaní OZ, prípadne na pracovnom jednaní ako aj za každú účasť na kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatiach, ktoré budú zvolané starostom obce, prípadne jeho 

zástupcom.   

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v 

obci Kusín podľa predloženého návrhu a zároveň ruší platnosť Zásad odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva v obci Kusín, ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva  

č. 2 dňa 27. 2. 2015. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

9. Rozpočet obce na rok 2023  rozprava, schválenie rozpočtového provizória: 

    Starosta predložil poslancom predbežný návrh rozpočtu obce na rok 2023. Poslanci sa 

s návrhom oboznámi. Vyjadrili sa k jednotlivým položkám. Nakoľko návrh rozpočtu sa 

z časového hľadiska nepodarilo zverejniť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do 

dnešného rokovania OZ a taktiež HKO nemala príležitosť sa s návrhom oboznámiť a predložiť 

k nemu odborné stanovisko, poslanci sa rozhodli, že rok 2023 začne obec v rozpočtovom 

provizóriu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s hospodárením obce od 1.1.2023 až do schválenia rozpočtu  

obce na roky 2023 – 2025 formou rozpočtového provizória. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
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10. Diskusia: 

 

a) Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023: - hlavná kontrolórka obce predložila poslancom 

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. Ten bol riadne zverejnený v zmysle zákona. 

Po jeho prerokovaní poslanci pristúpili k hlasovaniu o jeho schválení. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023, predložený 

hlavnou kontrolórkou obce. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

b) Výmena 2 ks svietidiel: - poslanci navrhli výmenu 2 ks svietidiel miestneho rozhlasu a to na 

budove OcÚ a na kostole. 

 

c) Poďakovanie poslancom: - starosta poďakoval poslancom za účasť na  organizovaní 

Mikuláša.        

 

d) Odhŕňanie snehu: - poslanci prejednali zimnú údržbu.         

 

e) Silvester: - poslanci sa dohodli na zorganizovaní oslavy Silvestra.  

 

f) Miestny rozhlas: - poslanci navrhli premiestniť reproduktory MR. Poslanci navrhli preveriť  

finančnú náročnosť takéhoto výkonu. 

 

11.      Schválenie uznesenia: 

Zapisovateľka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. 

Hlasovanie: 

Za 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: 

 

JÁN ROŠKO, v. r.        ING. PATRIK ROMANEC,v.r. 

 

 

FRANTIŠEK ČORNEJ, v.r. 


