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U Z N E S E N I E 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

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

 

Uznesenie č. 21/2022 

 

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. 

 

Ing. Patrik Romanec, v.r. 
 

Uznesenie č. 22/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navýšením 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. 

 

Ing. Patrik Romanec, v.r. 
  

Uznesenie č. 23/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce prijatím rozpočtového opatrenia č. 

2/2022 presunum jednotlivých výdavkových položiek v rámci schváleného rozpočtu obce 

na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

Ing. Patrik Romanec, v.r. 
 

Uznesenie č. 24/2022 

 

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. 

 

Ing. Patrik Romanec, v.r. 
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Uznesenie č. 25/2022 

 

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. 

 

Ing. Patrik Romanec, v.r. 
 

 

Uznesenie č. 26/2022 

 

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

rozpočtu  obce na roky 2023 – 2025 formou rozpočtového provizória. 

 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

Ing. Patrik Romanec, v.r. 
 

 

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

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

hlavnou kontrolórkou obce. 

 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

Ing. Patrik Romanec, v.r. 
 

 

V Kusíne, 14.12.2022 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:       
 

 

JÁN ROŠKO, v. r.    

 

 

FRANTIŠEK ČORNEJ, v. r.  


