
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Koškovciach, 

konaného dňa 2. januára 2015 o 14.00 hod v zasadačke Obecného úradu 

 

1./ Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan CIKLAMINY. Privítal 
prítomných poslancov a občanov. Starosta informoval prítomných o programe ustanovujúceho 
zasadnutia OZ. 

Poslanci prítomní podľa prezenčnej listiny. 

2./ Určenie zapisovateľa 

Starosta obce navrhol zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ. 

Zapisovateľ: Iveta Kontuľová 

3. Určenie overovateľov zápisnice: 

Anton VELIKÝ, Martin DANKO 

4./ Oznámenie výsledkov volieb starostu obce Koškovce a volieb do obecného zastupiteľstva v 
Koškovciach 

O výsledkoch komunálnych volieb nás oboznámila predsedníčka miestnej a okrskovej volebnej 
komisie Miroslava Danková. 

5./ Sľub novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

Zvolený starosta obce Ing. Vladimír BABIČ zložil zákonom predpísaný sľub do rúk 
odchádzajúceho starostu obce Dušana Ciklaminyho. Starosta obce Dušan Ciklaminy mu odovzdal 
insígnie a predsedníčka miestnej a okrskovej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení. 

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva v Koškovciach 

Starosta Ing. Vladimír BABIČ prečítal zákonom stanovený sľub poslancov OZ. Poslanci svojim 
podpisom potvrdili tento sľub. Predsedníčka miestnej a okrskovej volebnej komisie Miroslava 
DANKOVÁ im odovzdala osvedčenia o zvolení. 

7./Vystúpenie starostu obce 

Novozvolený starosta obce Koškovce Ing. Vladimír BABIČ vystúpil so svojím krátkym 
príhovorom a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia. 

8./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

1. Voľba zástupcu starostu obce 

2. Poverenie poslancov OZ, ktorí budú oprávnení zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

3. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a stálych komisií 

4. Zriadenie obecnej rady 



5. Schválenie poslancov s právom sobášiť 

6. Schválenie /poslancov/ osôb s právom podpisového vzoru pre bankový styk 

7. Schválenie platu starostu obce 

8. Rozšírenie okruhu zamestnancov o stravné 

9. Určenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva v Koškovciach a zástupcu starostu 

10. Úprava rozpočtu – schválenie 

11.  Poriadok odmeňovania 

12.  Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2015 

13.  Správa finančnej kontroly v roku 2014 

14.  Nájom – gynekologická ambulancia 

15. Diskusia 

16. Záver 

9./ Voľba zástupcu starostu obce 

Starosta predniesol svoj návrh na zástupcu starostu a navrhol p. Dušana CIKLAMINYHO, nakoľko 
získal najväčší počet hlasov. Poslanci jednohlasne schválili zástupcu starostu poslanca Dušana 
CIKLAMINYHO 

 

10. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva , ktorí budú v prípade neprítomnosti 
starostu obce, zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. zástupca starostu Dušan CIKLAMINY 

2. Ing. Michal GAJDOŠ 

11. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie a stálych komisií 

a) mandátová komisia: Ing. Michal GAJDOŠ, Ing. Juraj ĎURČEK, Martin DANKO 

b) návrhová komisia: Dušan CIKLAMINY,  Anton TIMÁK 

c) volebná komisia: Anton VELIKÝ, Peter JENČÍK, Anton TIMÁK 

d) Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach zriaďuje tieto komisie a určuje ich náplň práce: 

     -       finančná komisia - dozerá na financie 

    -        komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia - dbať na bezpečnosť a 

              poriadok v obci 

    -        športová komisia - podieľať sa pri organizovaní športových akcií v obci 

    -        kultúrna komisia - podieľať sa pri organizovaní kultúrnych akcií v obci 

    -        komisia medzinárodnej spolupráce a prípravy projektov pre fondy Európskej únie 

    -        komisia správy obecného majetku 



    -        komisia výstavby a územného plánu 

a volí predsedov komisií: 

-     finančná komisia -  predseda Anton TIMÁK 

-   komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: predseda -  Ing. Michal GAJDOŠ 

-     športová komisia - predseda Peter JENČÍK 

-     kultúrna komisia - predseda Martin DANKO 

-     komisia medzinárodnej spolupráce a prípravy projektov pre fondy Európskej únie:   

      predseda: Dušan CIKLAMINY 

-    komisia správy obecného majetku: predseda: Anton VELIKÝ 

-    komisia výstavby a územného plánu: predseda: Ing. Juraj ĎURČEK 

STAROSTA vyzval predsedov komisií aby na najbližšom zasadnutí OZ doplnili komisie o dvoch 
obyvateľov obce 

12.  Zriadenie obecnej rady 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo obecnú radu a zvolilo za členov rady poslancov: Ing. Michal 
GAJDOŠ, Ing. Juraj ĎURČEK, Martin DANKO, Peter JENČÍK 

 

13. Schválenie poslancov s právom sobášiť 

• Dušan CIKLAMINY 

• Ing. Michal GAJDOŠ 

• Martin DANKO 

14. Schválenie /poslancov/ osôb s právom podpisového vzoru pre bankový styk 

1. starosta obce – Ing. Vladimír BABIČ 

2. Iveta KONTUĽOVÁ 

3. Dušan CIKLAMINY 

4. Martin DANKO 

15. Schválenie platu starostu obce 

     Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov plat starostu Ing. Vladimíra BABIČA. /príloha č. 1  - Platový výmer/ 

16. Rozšírenie okruhu zamestnancov o stravné 

Rozšíruje sa okruh zamestnancov o stravné a to o kontrolóra obce a o starostu obce. 

17. Určenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva v Koškovciach a zástupcu starostu 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach určuje odmeny poslancov OZ v Koškovciach vo výške 30,- € 
na 1. poslanca za každý kalendárny mesiac. /Zásady  odmeňovania poslancov OZ / 



Určuje odmeny pre zástupcu starostu obce vo výške 70 eur za každý kalendárny mesiac. /Zásady 
odmeňovania poslancov OZ/ 

18./ Diskusia 

1. Úprava rozpočtu – schválenie 

2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

3. Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2015 

4. Správa finančnej kontroly v roku 2014 

5. Nájom – gynekologická ambulancia 

6. Hasičský záchranný zbor v Koškovciach 

 

19. Návrh na uznesenie 

 

20./ Záver 

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a tým rokovanie 

ustanovujúceho zasadnutia ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

ANTON VELIKÝ                              ...................................................................................... 

 

MARTIN DANKO                            ........................................................................................ 

 

Zapisovateľka: Iveta Kontuľová       ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

V KOŠKOVCIACH, 2. januára 2015                                                          Ing. Vladimír BABIČ 

                                                                                                           starosta obce 


