
 

 

 

 

        Výtlačok jediný: 

        Počet listov: 

        Počet príloh: 
 

    

    

 

      Z Á P I S N I C A 

 

  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kučín konaného dňa 

     9.8.2019 o 19.00 hod. 
       

 
 

 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílouhou tejto zápisnice 

 

 

 Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Hlasovanie o návrhu programu 

3. Voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Správa 

5. VZN-č.2/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a o určení 

čiastočnej úhrady nákladov spojených so straovaním dieťaťa v zariadení 

školského stravovania zriadeného obcou 

6. VZN-č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výške 

príspevku na režijné náklady zamestnancov MŠ a iných fyzických osôb 

v ŠJ pri materskej škole v Kučíne. 

7. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 (výzva na cesty a chodníky) 

8. Predloženie 2 posledných zápisníc 

9. Čerpanie rozpočtu k 31.7.2019 

10. Rôzne 
   

 

  

 

 

. 

 

 

  

 



 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 
 

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kučín otvoril starosta obce o 19.15 hod. za 

prítomnosti troch poslancov a kontrolóra obce. 

 

Prítomní poslanci: p. Anna Delyová ,p. MUDr. Ján Varga,  p. Daniel Dely 

Neprítomní poslanci: p.Peter Brenkáč, p. Ing. Marián Kochan 

 

 Obecné zástupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

 

Pred začiatkom hlasovania ohľadom schválenia návrhu programu, požiadala o slovo pani 

Anna Delyová, ktorá oznámila, že dňa 25.7.2019  podala žiadosť na Okresnú prokuráturu vo 

Vranove nad Topľou ohľadom výkladu jedného bodu z "Rokovacieho poriadku".schváleného 

dňa 26.4.2019. Jedná sa o bod "Zvolávanie rokovania OZ". 

 25.7.2019 bol o uvedenej skutočnosti informovaný aj starosta obce, ktorý uvedenú 

žiadosť prevzal a potvrdil. 
 

 

 2. Hlasovanie o návrhu programu 
 

 Za: p.Anna Delyová, p. Daniel Dely a p.MUDr. Ján Varga 

 

 

 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov a  návrhovej komisie 
 

Za zapisovateľa bola zvolená p. Anna Delyová , za overovateľov boli zvolení p. MUDr. Ján 

Varga a p Daniel Dely – jednohlasne. 

 

 

4. Správa starostu obce o činnosti obce. 
 

 a) 1.6.2019 boli zriadené  rómske hliadky v rámci projektu MOPS 

 b) prebehlo výberové konanie na riaditeľku materskej škôlky 

 c)odkúpenie pozemku od p Vágnera 

 d) uvítanie deti do života 2x 

 e) 2x výlet do Maďarska na kúpalisko - Szaroszpatak 

 f) Z celkovej sumy 10 000 € - dotácia pre kostol v Kučíne, bola vyplatená suma 5 000 €, 

    zvyšná časť bude vyplatená do konca mesiaca augusta. 

 g) Regulácia potoka 2. etapa napreduje podľa plánu 

 h) vyriešenie otázky p. Flórka ohľadom zrkadla. 

 

 

Pripomienky poslancov k správe starostu obce: 

 

– p. poslanec Mudr. Ján Varga sa pýtal : 

 na  výberové konanie obecných hliadok, kto bol vo výberovej komisií. 

– Odpoveď starostu obce: p. Dvoriaková a on ako starosta obce. Materiál  bol odoslaný na 

Ministerstvo vnútra do Bratislavy. 

– Poslanec konštatoval, že podľa neho vo výberovom konaní by mali byť aspoň traja. 



– Ďalej ho zaujímala náplň práce a ako sa hliadky striedajú. 

– Odpoveď starostu : Hliadky vykonávajú obhliadku dediny , dozerajú na poriadok a kľud. 

   Pracujú v dvoch zmenách. Ráno od  7.00 hod. do  10.00 hod. večer od 20.00 

   hod. do 23.00 hod. v lete. 

 

 

 

5. VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonnoného zástupcu na 

čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a o určení čiastočnej 

úhrady nákladov spojených so  stravovaním dieťaťa v zariadení školského 

stravovania zriadeného obcou. 
 

 Hlasovanie:  jednohlasne s doplnením: 

  RODIČ dieťaťa je povinný odhlásiť svoje dieťa  do 8.00 hodiny v prípade, že 

 dieťa nenastúpi do škôlky, V opačnom prípade, je rodič povinný uhradiť náklady 

 spojené so stravovaním dieťaťa v školskom zariadení. 

  Proti: nikto 

  Zdražal sa: nikto 
 

 

 

6. VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výške 

príspevku na režijné náklady zamestnancov MŠ a iných fyzických osôb v ŠJ pri 

materskej škole v Kučíne. 
    

  Pripomienky boli zapracované. 
   

  Hlasovanie: za všetci poslanci 

             proti: nikto 

             zdržal sa: nikto 
 

  

 

7. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 (výzva na cesty a chodníky) 
 

 Starosta informoval o uvedenom projekte, ktorý beží asi 3 týždne.  Jedná sa o chodníky 

 a cesty pre rómskych spoluobčanov s 10 %-účasťou obce. Všetky ostatné náklady sú 

 hradené štátom. 
 

    Hlasovanie: za : nikto 

                 proti: 2 poslanci (p.MUDr. Varga a p.Dely) 

                     zdražal sa: 1 (p.Delyová) 
 

 

 V čase 20.07 hod. Príchod poslanca p. Ing. Mariána Kochana. 
 

 

8. Predloženie 2 posledných zápisníc 
 

 

V tomto bode bola vykonaná kontrola uznesení. 

 



 

 

 

 

  

 

9. Čerpanie rozpočtu k 31.7.2019 
 

 

 O čerpaní rozpočtu obce informoval starosta. 

 Poslanec p.Daniel Dely žiada  osobitne sledovať spotrebu benzíny na osobné motorové 

 vozidlo a na kosačky. 

 Poslanec p.MUDr. Ján Varga žiadal vysvetlenie ohľadom strávnych lístkov na ktoré mu 

 starosta hneď aj odpovedal. 

 

 

 

10. Rôzne 
 

1. Informácia ohľadom prejazdu pri dome smútku. Uvedený prejazd bude opravený po 

ukončení regulácie potoka. 
 

2. Otázka p. MUDr. Varga na starostu obce ohľadom multifunkčného ihriska. 

Odpoveď starostu: Multifunkčné ihrisko je v štádiu riešenia, čaká sa na vyjadrenie od 

príslušného ministerstva       
       

3. Otázka na starostu od p.Daniela Delyho ohľadom verejného osvetlenie na dvore 

č.d.114. 

Odpoveď starostu: Pred 8 rokmi bývala p. starostka odpojila stlp verejného osvetlenia 

 Starosta ho dal odskúšať či je vôbec funkčný. 

 Poslanec Daniel Dely povedal, že tento stlp bol odpojený preto, lebo na neho boli 

 napojené elektrické pece. 
 

 Hlasovanie o odpojení z verejného osvetlenia: 

 Za: p.Ing. Marián Kochan, p. Daniel Dely, p. MUDr. Ján Varga 

 Proti: nikto 

 Zdržal sa: p. Anna Delyová 
 

4. Poverenie pre starostu obce: Vypracovať rozpočet na realizáciu zatravňovačov v 

potoku v rámci 2. etapy. 
 

 5.Starosta obce p. Mantič predložil žiadosti občanov o poskytnutie finančnej pomoci. 
 

• Alojz Brenkáč – žiada o finančnú pomoc na oplotenie. 

 

  Hlasovanie: 

 za: nikto 

 proti: jednohlasne 

 zdržal sa: nikto 
 

 

 



 

 

 

 

 

• Jozef Karchňak – žiada o finančnú pomoc na opravu rodinného domu. 
 

 Hlasovanie: 

 za: nikto 

 proti: jednohlasne 

 zdržal sa: nikto 
 

 

• Ľubomír Karchňak – žiada o odkup použitých okien  zo starej škôlky za symbolickú 

cenu. 
 

 Symbolická cena použitých okien  bola stanovená na 50 €/kus 
 

 Hlasovanie: 

 za: jednohlasne 

 proti: nikto 

 zdržal sa: nikto 
 

 

 

 

 Interpelácia p. poslanca Ing. Mariána Kochana: 
 

– predložiť zoznam obyvateľov, ktorým bol pridelený trvalý pobyt v obci od 1.11.2018 

– predložiť zoznam osôb pracujúcich na obecnom úrade a výšku platu. 

– Predložiť knihu jázd od 1.1.2019 

– predložiť zoznam telefónnych čísel s výškou paušalu a mesačnou platbou 

– predložiť zoznam odoberaných periodik + doklad o nákupe kníh a časopisov 

– objednať vozidlo na zmytie prachu z ulíc okolo kostola 

– zatarasiť opravený starý most 

– zabezpečiť predloženie účtovných dokladov finančnej kontrole od 1.3.2019. 
 

 

 

 

 

 Ukončené zasadnutie OZ o 23.15 hod. 
 

 

Zapisovateľ: Anna Delyová 

Overovatelia: MUDr. Ján Varga 

  Daniel Dely     starosta obce 
 


