
 Obec Koškovce   
Obecný úrad Koškovce 11, 067 12 Koškovce 
 
 
 

Z Á P I S N I C A č. 3/2015 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  13. apríla 2015  

 v zasadačke Obecného úradu v Koškovciach o 17.30 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    

    Dušana Ciklaminyho a Antona Timáka.  

    Do návrhovej komisie: Ing. Juraj Ďurček, Peter Jenčík 

 

K bodu 3 

    Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 

 

K bodu 4 

    Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

K bodu 5 

        p. Kontuľová predniesla Správu fin. kontroly za rok 2014, ktorú spracoval kontrolór 
obce Dr. Kirňak 

K bodu 6 

     Poslanci jednohlasne schválili vstup – MAS pod Vihorlatom 

K bodu 7 

      Vytvorili sa pracovné skupiny pre prípravu PHSR: 

- Hospodárska oblasť: Ciklaminy, Ing. Ďurček, Timák 

- Sociálna oblasť: Danko, Jenčík 

- Enviromentálna oblasť: Ing. Gajdoš a Kočan 



K bodu 8 

     Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu /viď rozpočtové opatrenia 1 a 2/ 

K bodu 9 

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

K bodu 10 

    RNDr. František Bočkay a Dr. Kirňák predložili majetkové priznanie v zákonom 
stanovenom termíne. 

K bodu 11 

     Zateplenie zdravotného strediska – práce prebiehajú, obec Koškovce zadala objednávku na 
vypracovanie projektovej dokumentácie I. etapa kanalizácie v obci a výškové zamerania. 
Starosta obce informoval poslancov o podaných žiadostiach na Obecný rozhlas, vybavenie 
obecného úradu. Došlo k výmene ističov verejného osvetlenia a kultúrneho domu. Starosta 
obce zároveň informoval, že sme sa zapojili do národného projektu Dátové centrum obcí 
a miest – elektronizácia územnej samosprávy v zmysle zákona č. 305/2013 z. z. – doručená 
technika a inštalácia SW. 

Zakúpili sa nové lavičky v počte ks 4, dve sa umiestnili na miestny cintorín a dve pred 
Kultúrny dom. Spracovávajú sa projektové dokumentácie na zateplenie Obecného úradu 
a dokončil sa projekt s rozpočtom 82 000 eur – budova TJ. 

Starosta obce informoval o možnosti zakúpenia štiepkovačky dreva – 4000 eur. 

K bodu 12 

Starosta obce uložil poslancom OZ pripraviť si návrhy na kôrum VZN obce o verejnom 
zhromaždení občanov obce. 

K bodu 13 

14. Rôzne 

      
Zapísala:  
Iveta Kontuľová                                     …...…................................................ 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Dušan CIKLAMINY                             ............................................................... 
 
 
Anton TIMÁK                                   ............................................................. 
 

 
 

                                                                              

 

 

                                                                                   Ing. Vladimír BABIČ – starosta obce 


