
Prehľad činností 
starostu obce Dušana Ciklaminyho 

a poslancov Obecného zastupiteľstva v Koškovciach 
za volebné obdobie 2011 – 2014 

   
 
     Prehľad investičných akcií a financovanie investičných akcií 
 
Rok 2011 
 
– príprava projektovej dokumentácie pre ČOV Koškovce 
– upravil sa tok Laborca a hrádza 
– odkúpil sa pozemok od p. Lešnáka 
– prebiehali elektrikárske práce na budove TJ /pri ihrisku/ 
– odstraňovali sa nelegálne skládky odpadu 
– vybudovanie hrádze od Merítka 
– vybudovala sa nová autobusová zastávka 
– zakúpili sa vianočné ozdoby, dopravné značky, ozvučenie do KD,   
            motorová píla 
 
Rok 2012 
 
– Došlo k revíziám plynových zariadení v správe obce 
– prebehla rekonštrukcia interiéru Zdravotného strediska /zubná   
            ambulancia, sociálne zariadenia/ 
– zakúpil sa obecný traktor s príslušenstvom, ako sú, zmulčovač a   
            fekálny voz 
– zakúpili sa kuka nádoby, kosačka, rebrík, konvektomat pre kuchyňu   
            Základnej školy v Koškovciach 
– vybudovala sa lekáreň 
– zmodernizovali sa priestory Obecného úrad a to: 
          a) administratívna kancelária: kúpa pc zostavy so zálohovacími   
             zariadeniami, vymenil sa starý nábytok za nový /nový sa 
             nachádzal v priestoroch kultúrneho domu, omaľovali sa radiátory 
         b) matričná kancelária: výmena starého nábytku novým /z kultúrneho   
             domu/, omaľovali sa radiátory 
c)  premiestnila sa knižnica z priestorov kultúrneho domu do 
            zasadačky obecného úradu...došlo maľovaniu,premiestneniu nábytku a kompletnej        
            podrobnej inventarizácii kníh, zároveň sa dokúpili nové knihy do knižnice 
d) zmodernizovala sa sobášiaca miestnosť novou kvetinou výzdobou 
        e) zriadila sa nová zasadačka vedľa sobášiacej sály, ktorá sa vymaľovala...premiestnil sa   
            nábytok, vymaľovalo sa 
    f)    pripravila sa miestnosť pre miestne organizácie /Únia žien, Urbariát/, maľovalo sa,   
           premiestňoval sa nábytok 
     g)   vymaľovali sa sociálne zariadenia a vymenilo sa wc na mužskom sociálnom zariadení 
     h)  kompletne sa vypratalo horné poschodie kultúrneho domu /priestory knižnice obecnej   
           a školskej/   

i) malou rekonštrukciou prešiel aj sklad CO /výmena zámkov, upratanie políc, natretie okien farbou 
a označenie priestorov CO 

 
 



Rok 2013 
– odkúpilo sa zariadenie bývalej „Pizzérie“ 
– došlo k čiastočnej rekonštrukcii ciest 
– financie sa preinvestovali aj do budovy TJ pri ihrisku 
– robili sa geologické prieskumy pre ČOV Koškovce 
– Došlo k interiérovej rekonštrukcii zdravotného strediska 
– zakúpil sa nový fekalný voz 
– došlo k vybudovaniu verejného osvetlenia na cintoríne a zriadenie samostatných odberných   
             miest 
– urobil sa chodník na dvore Materskej školy, projektová dokumentácia na rekonštrukciu MŠ 
– zakreslila sa telocvičňa a budova ZŠ na geometrický plán 
– uskutočnil sa podkop pri ihrisku 
 
Rok 2014 
– zmodernizoval sa matričný úrad – nová pc zostava, tlačiareň, zálohovacie zariadenia 
– investovalo sa do TJ budovy 
– došlo k rekonštrukcii MŠ – exteriér budovy / okná, dvere, fasáda, sokeľ, zvody, odvodnenie a úprava   
             terénu 
– vypracovala sa projektová dokumentácia pre rekonštrukciu Zdravotného strediska 
– začalo sa s výstavbou ČOV Koškovce 
– vyčistili sa verejné priestranstvá, Poldre 
– uskutočnila sa revízia plynových zariadení a kotlov 
– čiastočne sa odstránil havarijný stav strechy  na Zdravotnom stredisku 
– obec sa čiastočne podieľala na financovaní opravy kostola 
– zakúpili sa nové dresy pre futbalistov 
– podala sa žiadosť na Enviromentálny fond pre technologickú časť stavby ČOV Koškovce 
– podala sa žiadosť na dokončenie TJ budovy – exteriérové úpravy 
– podala sa žiadosť na rekonštrukciu zdravotného stredisko - exteriér 
 
 
 

Financovanie: 
ROK 2011 
Za rok 2011 sa preinvestovalo do investičných akcií cca 32 172 eur. Úprava hrádze 399 000 eur. Okrem 
toho sa pravidelne uskutočňovali akcie akými sú: Turičný športový deň, deň úcty k starším, Mikuláš, Stolno - 
tenisový turnaj – do týchto akcií sa preinvestovalo 3 300 eur, podporovali sa voľnočasové aktivity akými sú: 
futbalisti, Únia žien, príspevok pre prvákov a pri príspevok pri narodení dieťaťa 5 412 eur. 
 
ROK 2012 
Investičné akcie boli v celkovej výške cca 40 657 eur. Ďalšie výdavky na kultúrne a spoločenské akcie činia 
9 200 eur. 
 
ROK 2013 
Investičné akcie: 51 687 eur. Ako každý rok, tak aj tento rok  sa podporovali miestne organizácie, športovci, 
únia žien, deti  - celková čiastka 10 783 eur. 
 
ROK 2014 
Investičné akcie: 248 398 eur. Obci bola poukázaná dotácia vo výške 200 800 eur. Zvyšné finančné 
prostriedky boli z vlastných zdrojov obce. Taktiež sa podporovali rôzne podujatia a aktivity v obci – cca 9 
645 eur. 
 
 
 
 
 



CELKOVÝ PREHĽAD  
 
Celkové investičné výdavky sú: 372 914 eur / 11 234 391 Sk/ - mimo úpravy hrádze od merítka 
v hodnote 399 000 eur /12 000 000 Sk/, mimo aktivít obce akými sú /Mikuláš, Strieborný podvečer, 
príspevky pre futbalistov, Úniu žien atď.../ 
Preinvestované investície: 

- Úprava hrádze od merítka 399 000 eur 
– Sociálna budova: 11 441,70 eur 
– Zdravotné stredisko: 25 579,74 eur 
– Materská škola 24 083,69 eur 
– Základná škola /konvektomat, chodník, geom. plán, príspevok na autobus: 6 996 eur = celkovo pre  
             školstvo: 31 079,69 eur 
– pravidelný ročný nájom pre Urbársku spoločnosť /1696 eur ročne/ 
– Projektové dokumentácie – 12 580 eur /MŠ, Zdrav.stredisko, ČOV/ 
– autobusová zastávka 2 386 eur 
– obecný traktor s príslušenstvom 18 343,53 eur 
– čistenie verejných priestranstiev /čierne skládky/ 7 570 eur 
– odkúpenie zariadenia Pizzérie – 1 995 eur /plus odpustenie nájmu a energií/ 
– príspevok na kostol 2000 eur 
– verejné osvetlenie na cintoríne + samostatné odberné miesta 9 846,73 eur 
– podkop pri ihrisku: 2 499,70 eur 
– ČOV 225 378,32 eur 
– rekonštrukcia ciest 13 201 eur 
– ostatné 2228,59 eur 
 
 

Prehľad poskytnutých dotácií od štátu: 
 
– na traktor: 10 000 eur 
– na futbalové dresy: 800 eur 
– ČOV – 200 000 eur 
– Úprava hrádze 
 


