
 Obec Koškovce   
Obecný úrad Koškovce 11, 067 12 Koškovce 
 
 
 

Z Á P I S N I C A č. 2/2015 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  17. marca 2015  

 v zasadačke Obecného úradu v Koškovciach o 17.00 hod. 

 

Prítomní:                    Priložená prezenčná listina 

Program zasadnutia:  Tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu 1 

     Starosta obce Ing. Vladimír BABIČ privítal prítomných a oboznámil ich s 
programom zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo program jednohlasne schválilo. 

 

K bodu 2 

    Starosta obce určil zapisovateľa p. Ivetu Kontuľovú. Za overovateľov zápisnice určil    

    Ing. Juraja Ďurčeka a Petra Jenčíka 

 

K bodu 3 

    Vymenovanie poslanca OZ – uvoľnené miesto po neb. Antonovi Velikom 

 

K bodu 4 

    Náhradník – p. Martin Kočan zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

 

K bodu 5 

        Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia OZ. 

K bodu 6 

     Kontrola uznesenia predchádzajúce OZ 

K bodu 7 

      p. Kontuľová predniesla správu kontrolóra obce – p. Dr. Kirňáka 

K bodu 8 

     p. Kontuľová predniesla finančnú správu /Hlavná kniha za rok 2014/ a Inventúru 
obce za rok 2014. 



 

K bodu 9 

     Poslanci OZ jednohlasne schválili dodatok Zmluvy – Spoločný obecný úrad 
Ptiečie. 

K bodu 10 

    Ing. Vladimír Babič, Dušan Ciklaminy predložili majetkové priznanie. 

K bodu 11 

     Poslanci OZ jednohlasne schválili jednorazovú finančnú výpomoc pre pozostalú 
rodinu – p. Velikého. 

K bodu 12 

     p. Vladimír Falatko podal žiadosť o odkúpenie pozemku. Poslanci OZ jednohlasne 
schválili odpredaj daného pozemku. 

K bodu 13 

     Poslanci OZ jednohlasne schválili poriadok odmeňovania účinkujúcich pri 
sobášoch. 

K bodu 14      

Správa o aktivitách obce a obecného úradu: 
 výstavba parkoviska pred zdravotným strediskom 

 výstavba parkoviska bola dokončená, v súčasnosti prebieha odovzdávanie stavby 
a dokumentácie. Úprava okolia parkoviska bude vykonaná svojpomocne v rámci 
aktivačných prác. 

 informácia o stave projektu - Zateplenie zdravotného strediska 

 dotácia na zateplenie ZS schválená, prebiehajú rokovania s dodávateľom, termín 
ukončenia projektu 31.8.2015 

 informácia o stave projektu – Výstavba ČOV 

 schválená dotácia na dokončenie budovy ČOV, elektriny, okolia, oplotenia a prístupovej 
cesty. V súčasnosti začatý proces výberového konania na dodávateľa technológie, Po 
ukončení bude zaslaná ďalšia žiadosť o pridelenie dotácie na technológiu ČOV. Zároveň 
prebieha rokovanie na vyhotovenie projektu ďalšej vetvy odkanalizovania obce (viď 
pôvodný projekt kanalizačného zberača), vytýčenie výšok cca – 2800 Eur 

 informácia o rozpracovaných žiadostiach na dotácie 

 obecný rozhlas – MF SR – prebieha zhromažďovanie a kompletizácia dokumentov 
potrebných k podaniu žiadosti o dotáciu z MF SR (do 31.3.2015) 

 sociálna budova na ihrisku – Úrad vlády SR – prebiehajú rokovania k zhotoveniu projektu 
a rozpočtu stavby, následne podanie žiadosti na Úrad vlády SR o dotáciu 

 informácia o vyúčtovaní energií za rok 2014 



 výmena elektrických ističov verejného osvetlenia a kultúrneho domu – na základe 
prehľadu spotrebovanej energie za rok 2014 obecný úrad pristúpil k výmene ističov na VO 
obce a v KD (trojnásobne zvýšená cena za distribúciu el. energie a obec taktiež prešla 
v roku 2015 do pásma neregulovaných cien). Zároveň bude zrušené odberné miesto VO 
Sihotok – zrušenie elektrickej skrine na súkromnom pozemku (Gavura) a prepojenie VO 
Sihotok k VO Motorest. Predpokladaná cena na úpravu VO+KD je cca 700-800 Eur. 
Ročná predpokladaná úspora po výmene ističov a zrušení jedného odberného miesta -  cca 
1700,00 Eur. V rámci týchto úprav VO bude na základe žiadostí občanov obce (Chovanec, 
Melničák) dodanie 1 ks svetla VO k ich domom. 

 prevádzka verejného osvetlenia v obci – úmrtím poslanca Antona Velikého obec nemá 
pracovníka na údržbu VO. Aj napriek ponukám viacerým občanom obce, o túto funkciu 
zatiaľ v obci nie je záujem. Je vyvíjané maximálne úsilie na uzatvorenie dohody 
o vykonaní práce na údržbu VO. Predpokladám, že obec bude nútená záujemcovi uhradiť 
kurz na získanie odbornej spôsobilosti. 

 návrh na schválenie výmeny vchodových dverí OÚ so zabudovanou úradnou tabuľou 
obce – obec v súčasnosti nedisponuje úradnou tabuľou prístupnou občanom obce aj mimo 
pracovných hodín OÚ. Navrhujem výmenu starých vchodových dverí so zabudovanou 
úradnou tabuľou obce. Cenová ponuka na výmenu je vo výške 2700-2800 Eur vrátane 
vysprávok. 

 informácia o spracovávaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 
2015- 2020 – prebieha rokovanie so Stredoeuropskou agentúrou pre rozvojové projekty 
o spracovaní uvedeného Plánu.... Dohodnutá cena za vypracovanie  je vo výške 620,- Eur. 
Predchádzajúca ponuka p. Pichonského bola min. 1000,- Eur. V tejto súvislosti žiadam 
poslancov OZ o spracovanie  návrhov činností podľa jednotlivých aktivít na zapracovanie 
do uvedeného Plánu. K Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude zvolané aj 
samostatné rokovanie obecného zastupiteľstva v horizonte 2 – 3 týždňov – na ktorom sa 
zúčastnia aj pracovníci uvedenej firmy. 

 informácia o zapojení obce do Elektronického kontraktačného systému – Elektronické 
trhovisko - v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. – obec bola zaregistrovaná na elektronickom 
trhovisku, v súčasnosti prebieha zoznamovanie sa zodpovedných pracovníkov obce 
s fungovaním trhoviska. Ďalšie objednávanie tovarov a služieb bude v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní prebiehať s využitím elektronického trhoviska. 

 informácia o zapojení obce do národného projektu Dátové centrum obcí a miest – 
elektronizácia územnej samosprávy v zmysle zákona  č. 305/2013 Z. z. – hlavným cieľom 
projektu DCOM je sprístupniť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni miestnej 
samosprávy. Vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2016 je obec v zmysle uvedeného 
zákona povinná prijímať žiadosti a podnety občanov aj v elektronickej forme, obec sa 
prihlásila do uvedeného projektu. Projekt je realizovaný v spolupráci MF SR a ZMOS. 
V priebehu cca 2 mesiacov bude prebiehať zaučenie zodpovedných pracovníkov obce 
a následne bude spustená skúšobná prevádzka - do septembra 2015. Na jej základe sa musí 
obec rozhodnúť o pokračovaní v danom projekte, alebo si zabezpečí vlastnými 
prostriedkami komerčnú firmu na zabezpečenie elektronickej prevádzky. Poplatok za 
projekt DCOM je 1,-Euro za obyvateľa obce/rok. V poplatku je zahrnuté HW a SF 
vybavenie obce vrátane údržby. 



 aktivačné práce v obci –  zámysel zamestnávania nezamestnaných občanov obce – 
v súčasnosti obec podľa podpísaných zmlúv s ÚPSVR zamestnáva: 

 6 pracovníkov podľa § 10 – 32hod./mesiac (Boško, Greš, Michalko, Labancová, 
Lešková, Jenčíková)  

 4 pracovníkov podľa § 12 – 64-80 hod. mesačne (Kuľha, Bačko, Grundza, Lešňak) 

 v ďalšom období (od. 1.5.2015 ak bude schválené ÚPSVR) bude vytvorené jedno 
pracovné miesto  na plný úväzok podľa § 50j (dobrovoľnícka činnosť) – Kuľha – 
príspevok na CCP od ÚPSVR je 80%. 

 podaná žiadosť na vytvorenie 3 pracovných miest na plný úväzok podľa §54 (VPP) od 
1.5.2015 – Bačko, Lešňak, Jenčíková – príspevok na CCP od ÚPSVR je 95%. 

 informácia -  vytvorenie malého zberného dvora a obecného kompostoviska – prebieha 
výber možného miesta na ich zriadenie – predpoklad je v objekte družstva – záleží od 
stanoviska vlastníkov. Zámyslom je umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na jednom 
mieste pre zber odpadu od občanov obce s využitím pracovníkov na VPP. 

14. Rôzne 

 Príprava VZN o verejnom zhromaždení občanov obce – vzhľadom ku skutočnosti, že obec 
v súčasnosti nemá vydané VZN o verejnom zhromaždení občanov obce, žiadam poslancov 
o spracovanie návrhov o konaní verejného zhromaždenia občanov (platnosť pri % účasti, 
schvaľovanie uznesenia). VZN je potrebné prijať vzhľadom k tomu, že obec plánuje 
koncom leta – začiatkom jesene 2015 zvolať verejné zhromaždenie občanov (informácia 
o ďalšej výstavbe ČOV a informácia o Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 
roky 2015-2020) 

 Bolo spracované a podpísané Písomné poverenie zástupcu starostu (prístupné na 
internete) a Pracovný poriadok zamestnancov obce Koškovce, ktorý bude platný od 1.4.2015 
(k nahliadnutiu na OÚ). 

 Informácia o kontrole železničných priecestí – dňa 13.3.2015 bola vykonaná kontrola 
železničných priecestí v obci Koškovce za účasti zástupcov železnice, polície, hasičského 
zboru a starostu obce s nasledujúcim výsledkom: 

 železničné priecestie – smer SIHOTOK – do zápisu zapracovaná požiadavka na 
inštaláciu výstražného zariadenia vzhľadom k dĺžke priecestia. Realizácia však 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov železnice realizovaná v dohľadných 
rokoch nepripadá v úvahu. 

 železničné priecestie pri cintoríne – konštatované značné poškodenie priecestia. Zo 
strany železníc bola prisľúbená náprava – oprava priecestia by mala prebehnúť ešte 
v tomto roku. 

 železničné priecestie pri starom cintoríne – konštatované veľké nedostatky vzhľadom 
k bezpečnosti prejazdu cez priecestie – sklon poľnej cesty pri príjazde. Návrh železníc – 
zrušenie uvedeného priecestia, alebo prijatie opatrení zo strany obce na úpravu cesty na 
oboch stranách priecestia. Osobne sa prikláňam k návrhu na zrušenie priecestia 



vzhľadom k častosti využívania uvedeného priecestia občanmi obce a nákladom, ktoré 
by vznikli obci na zfunkčnenie uvedenej poľnej cesty.  

 

K bodu 15 

     Príprava VZN o verejnom zhromaždovaní občanov obce – zabezpečenie podkladov 
a pripomienok. Starosta obce vypracoval písomné poverenie pre zástupcu starostu 
obce a Pracovný poriadok zamestnancov obce Koškovce. 
 
K bodu 15 

     Starosta riešil podnety občanov – výrub tují na miestnom cintoríne a kopanie 
hrobov. 
 
 
Zapísala:  
Iveta Kontuľová                                …...…....................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. JURAJ  ĎURČEK                             ............................................................. 
 
 
PETER  JENČÍK                                     ............................................................. 
 

 
 

 

                                                                              

 

                                                                  Ing. Vladimír BABIČ 


