
 

 

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 11.12.2015 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie návrhovej komisie.  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koškovce otvoril o 10:00 hod. a viedol starosta 

obce Ing. Vladimír Babič, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je 

zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 7, takže      

je uznášania schopné. 

 

 

Za zapisovateľku starosta určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

 Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky.   

 Starosta obce zároveň podal pozmeňujúce návrhy programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Navrhol zaradiť do programu zriadenie Komisie obecného zastupiteľstva v 

Koškovciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Do bodu 

2 starosta obce navrhol zaradiť úpravu rozpočtu pre ZŠaMŠ Koškovce na rok 2015. Do 

programu navrhol zaradiť návrh na schválenie odmien pre poslancov OZ. 

 Poslanec Ing. Juraj Ďurček podal návrh na zrušenie Obecnej rady z dôvodu jej 

nefunkčnosti. Starosta obce zároveň podal návrh na zrušenie bodu 9 – navrhovaného programu 

zasadnutia – Návrh rokovacieho poriadku obecnej rady obce Koškovce.    

 

O programe rokovanie dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 1-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje p r o g r a m  rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení : 

1. Otvorenie   

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  

2. Rozpočet  obce  - čerpanie rozpočtu obce ku dňu 1.12.2015  

– informácia  

( v členení podľa § 10 ods. 3  zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia) 

a) Rozpočet bežných príjmov 

b) Rozpočet bežných výdavkov 

c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky) 

d) Rozpočet finančných operácií 

e) Úprava rozpočtu pre ZŠaMŠ na rok 2015. 

3. Základné prehľady a informácie – chod obce  

a) Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku dňu 1.12.2015  - informácia 

b) Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad ku dňu  

1.12.2015  – informácia 
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c) Stav nedoplatkov a preplatkov na   nájomnom a ostatných službách ku dňu  1.12.2015 – 

informácia 

4. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

5. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu - informácia 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2014/2015 

7. Návrh na schválenie odmien poslancom OZ za činnosť v roku 2015. 

8. Návrh Štatútu obce Koškovce 

9. Návrh Rokovacieho poriadku OZ obce Koškovce 

10. Návrh na zrušenie obecnej rady. 

11. Návrh Rokovacieho poriadku komisií OZ obce Koškovce 

12. Návrh Štatútu komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

13. Návrh na zriadenie Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

14. Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Koškovce 

15. Návrh VZN obce Koškovce č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce Koškovce 

16. Návrh VZN obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Koškovce 

17. Návrh VZN obce Koškovce č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

18. Návrh VZN obce Koškovce č. 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

19. Návrh VZN obce Koškovce č. 6/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. 

žiaka a čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

20. Návrh VZN obce Koškovce č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Koškovce 

21. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016 

 Správa finančnej kontroly v roku 2015 na OÚ v Koškovciach 

22. Návrh rozpočtu obce Koškovce na rok 2016 

23. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti s HK obce Koškovce – stanovenie ďalšieho postupu 

24. Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok budúceho roka 

25. Návrh zápisu do kroniky obce Koškovce za rok 2014 

26. Interpelácie poslancov na starostu obce a členov obecnej rady 

27. Návrh termínov rokovaní Obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2016 

28. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

29. Rôzne 

30. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 

31. Záver 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

Starosta obce  navrhol za členov návrhovej komisie: 

Timák Anton, Danko Martin 

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

         Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

                  Proti - 0 

         Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 2-11/12-2015:  
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Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :  

člen komisie :              Anton Timák 

                                    Martin Danko 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

 

2. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 1.12.2015 – informácia 

 

S čerpaním rozpočtu obce ku dňu 1.12.2015 oboznámila obecné zastupiteľstvo p. Kontuľová. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu v bode a, b, c, na vedomie. 

Návrh úpravy rozpočtu pre ZŠaMŠ Koškovce predniesol starosta obce.  O úprave rozpočtu dal 

hlasovať: 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

         Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

                  Proti - 0 

         Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 3-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠaMŠ Koškovce nasledovne: 

 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

 

3. Základné prehľady  informácie – chod obce – informácia 

 

So stavom nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálny 

odpad, na nájomnom a ostatných službách oboznámila obecné zastupiteľstvo p. Kontuľová. 

Starosta obce informoval poslancov o 6 odvolaniach voči rozhodnutiu obce o miestnom poplatku 

za komunálny odpad. 

Obecné zastupiteľstvo informáciu vzalo na vedomie. 

 

 

4. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

Starosta obce informoval poslancov o koncepciách a programoch obce: 

 Inštalácia technológie do ČOV – Hlavná úloha – investícia s dotáciou vo výške cca 330 000,- 

Eur – podaná žiadosť 

- v ďalšom období budovanie jednotlivých častí kanalizácie investícia s dotáciou vo výške 

cca 800 000,- Eur (bez úpravy ciest a chodníkov v obci) 

 Oprava a zateplenie obecného úradu – investícia s dotáciou vo výške cca 210 000,- Eur – 

podaná žiadosť 

 Dokončenie budovy na ihrisku s vybudovaním multifunkčného a detského ihriska – 

investícia s dotáciou vo výške do 150 000,00 Eur, zvyšok svojpomocne – príprava žiadosti o 

dotáciu 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia – výmena a doplnenie svietidiel v obci  - po neschválení 

dotácie nutnosť hľadania investora. 

 Rekonštrukcia obecného rozhlasu - investícia s dotáciou 
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 Oprava cesty k cintorínu - investícia s dotáciou (poprípade malé opravy svojpomocne) 

 Osvetlenie cesty k cintorínu - svojpomocne 

 Úprava príjazdu k bráne cintorína - svojpomocne 

 Vyčistenie priestorov starého cintorína od krovín a poškodených stromov- svojpomocne s 

brigádou občanov 

 Oprava a vybudovanie detského ihriska v MŠ s jeho sprístupnením pre všetky deti z obce – 

investícia s dotáciou + svojpomocne 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu v bode 4 na vedomie. 

 

5. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

Starosta obce informoval poslancov, že od posledného zasadnutia OZ neboli obecnému 

zastupiteľstvu doručené žiadne podania. 

  

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2014/2015 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so správou riaditeľa ZŠaMŠ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015. O schválení uvedenej správy 

dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

         Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

                  Proti - 0 

         Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 4-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2014/2015. 

 

Schválená Správa tvorí prílohu č. 2/1 tejto zápisnice. 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

 

7. Návrh na schválenie odmien poslancom OZ za činnosť v roku 2015. 

Starosta obce navrhol schváliť udelenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 

2015 vo výške 200,00 Eur pre každého poslanca. O výške odmeny dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní – 5  

         Za – 4 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Timák) 

                  Proti – 1 (Kočan) 

         Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 5-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje udelenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2015 vo výške 

200,00Eur: 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Peter Jenčík. 
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Poslanec Anton Timák podal návrh na udelenie odmien pre zamestnancov obecného úradu vo 

výške 100% priznaného platu a navýšenie platu starostu na 5 mesiacov vo výške 70%. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

         Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

                  Proti - 0 

         Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 6-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje udelenie odmeny pre zamestnancov obecného úradu za činnosť v roku 2015 vo výške 

100% priznaného platu a zároveň zvyšuje plat starostovi obce o 70% nad zákonom stanovenú 

sumu na obdobie 5 mesiacov: 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

 

8. Štatút obce Koškovce 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  Štatútu obce Koškovce. Uviedol, že návrh 

Štatútu obce Koškovce bol pripravený z dôvodov, že pôvodný Štatút obce Koškovce zo dňa 

20.12.1995 už nespĺňa náležitosti v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 

10.11.2015.  K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu Štatútu obce Koškovce poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie 

návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Štatútu obce Koškovce. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 7-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Štatút obce Koškovce s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Schválený Štatút obce Koškovce tvorí prílohu č. 2/2 tejto zápisnice. 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

9. Návrh rokovacieho poriadku OZ obce Koškovce 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  Rokovacieho poriadku OZ obce Koškovce. 

Oboznámil poslancov s dôvodovou správou. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase 

od 10.11.2015.  K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu Rokovacieho poriadku OZ obce Koškovce poslanci OZ nemali žiadne 

pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Rokovacieho poriadku OZ obce Koškovce. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 
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Uznesenie č. 8-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Koškovce s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Schválený Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Koškovce tvorí prílohu č. 2/3 tejto 

zápisnice. 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

10. Návrh na zrušenie obecnej rady 

Na základe návrhu poslanca Ing. Juraja Ďurčeka dal starosta obce hlasovať o návrhu na zrušenie 

obecnej rady. K predloženému návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa – 0 

Uznesenie č. 9-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

ruší Obecnú radu obce Koškovce 

 

11. Návrh rokovacieho poriadku komisií OZ obce Koškovce. 

S návrhom rokovacieho poriadku komisií OZ obce Koškovce prítomných oboznámil starosta 

obce. Uviedol, že do súčasnej doby nebol spracovaný Rokovací poriadok komisií obecného 

zastupiteľstva obce Koškovce. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015.  

K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu Rokovacieho poriadku komisií OZ obce Koškovce poslanci OZ nemali 

žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Rokovacieho poriadku komisií OZ obce Koškovce. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 10-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Koškovce s účinnosťou od 

1.1.2016. 

 

Schválený Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Koškovce tvorí prílohu č. 

2/4 tejto zápisnice. 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

12. Návrh Štatútu komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

S návrhom Štatútu komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov oboznámil starosta obce.  

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015.  K predloženému návrhu 

neboli podané žiadne pripomienky.  
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K predloženému návrhu Štatútu komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanci OZ nemali žiadne 

pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Štatútu komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 11-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Štatút komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Schválený Štatút komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

13. Návrh na zriadenie Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zároveň navrhol za 

členov komisie poslancov – Danko, Ing. Ďurček, Ing. Gajdoš. Všetci kandidáti s vyjadrili súhlas.  

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva v 

Koškovciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 12-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje zriadenie Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou od 1.1.2016. Zároveň za členov 

komisie schvaľuje poslancov: Martin Danko, Ing. Juraj Ďurček, Ing. Michal Gajdoš. 

 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

Starosta obce navrhol za predsedu  Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Juraja Ďurčeka. 

Menovaný vyjadril súhlas s návrhom.  

K predloženému návrhu na predsedu komisie poslanci OZ nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. 

Uznesenie č. 13-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  
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schvaľuje za predsedu Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Juraja Ďurčeka s účinnosťou od 

1.1.2016.  

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

14. Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ obce Koškovce 

Starosta obce predložil návrh zásad odmeňovania poslancov OZ obce Koškovce. Uviedol, 

že k hlavnej zmene dochádza hlavne v tom, že poslanci budú mať príjem vyplácaný mesačne. 

Všetky zmeny uviedol v dôvodovej správe. Vzhľadom ku skutočnosti, že v návrhu odmeňovania 

sú uvádzané aj odmeny pre členov komisií, ktorí nie sú zároveň poslancami, starosta navrhol  

zmeniť názov návrhu na „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Koškovce a členov komisií obecného zastupiteľstva.  

Poslanec Ďurček predložil pozmeňovací návrh názvu § 2 – nové znenie – „Odmeňovanie“. 

Z návrhu „Zásad“ starosta obce navrhol vynechať písm. b, ods. 1, § 2 – za účasť na zasadnutí 

obecnej rady vo výške 5,00 Eur z dôvodu, že obecná rada bola uznesením OZ zrušená na tomto 

zasadnutí. Taktiež navrhol vynechať odmenu pre poslancov za zasadnutie komisie OZ.  

Poslanci OZ vyjadrili súhlas so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi. Starosta obce dal hlasovať 

o návrhu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce a členov 

komisií obecného zastupiteľstva. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 14-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce a členov 

komisií obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Schválené Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce a členov 

komisií obecného zastupiteľstva tvoria prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

15. VZN obce Koškovce č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce Koškovce. 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Koškovce. Poslancov oboznámil 

s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN, v ktorej uviedol všetky dôvody, pre ktoré 

navrhol zrušiť pôvodné VZN o miestnych daniach a taktiež vysvetlil všetky navrhované zmeny. 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015.  Starosta obce oboznámil 

prítomných s vyhodnotením pripomienok.  

K návrhu VZN bola doručená jedna pripomienka – poslanec. Ing. Juraj Ďurček. Vzhľadom 

ku skutočnosti, že bola doručená po termíne, pripomienka o výške dane za psa bola predložená 

poslancom až na zasadnutí OZ s tým, že starosta obe vysvetlil poslancom, že nie je možné 

zvyšovať poplatok za každého ďalšieho psa progresívne, ako to bolo uvedené v predloženej 

pripomienke, čo všetci poslanci akceptovali. 

Návrh na zmenu výšky dane za psa v sume 10 Eur podľa predloženej pripomienky 

predložil starosta obce ako pozmeňovací návrh poslanca Ďurčeka. V následnej diskusii prítomní 

poslanci vyjadrili s uvedenou výškou dane nesúhlas a bol prijatý kompromisný návrh starostu 

obce na výšku dane za psa vo sume 6,00 Eur za každého psa na kalendárny rok.   
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Starosta obce dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu – daň za každého psa vo výške 6,00 

Eur za kalendárny rok. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa – 0 

Poslanec Jenčík predložil pozmeňujúci návrh: k písm. a, ods. 3, čl. 1 – Daň z pozemkov 

a k ods. 2, čl. 2 – Daň zo stavieb, kde do časti obce, ktoré sú podľa Mapy povodňového 

ohrozenia potencionálne ohrozené povodňou navrhuje začleniť aj parcely a stavby na nich 

pozdĺž hlavnej cesty v smere Medzilaborce – Humenné, ktoré boli v minulosti taktiež postihnuté 

povodňou. Boli vyšpecifikované parcely č. 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312.  

Starosta obce dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu – Zahrnúť parcely č. . 305, 306, 307, 

308, 310, 311, 312 a nehnuteľnosti na nich do časti obce so zníženou daňou z pozemkov 

a zníženou daňou zo stavieb. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa – 0 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce Koškovce č. 2/2015 o miestnych daniach na 

území obce Koškovce včítane prijatých pozmeňovacích návrhov: 

 Daň za psa vo výške 6,00 Eur za každého psa za kalendárny rok  

 Zahrnúť parcely č. . 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 a nehnuteľnosti na nich do časti 

obce so zníženou daňou z pozemkov a zníženou daňou zo stavieb. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa – 0 

Uznesenie č. 15-11/12-2015: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

s a    u z n á š a 

  

n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   obce Koškovce 

č.: 2/2015 

o miestnych daniach na území obce Koškovce v znení pozmeňujúcich návrhov 

s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 2/7 tejto zápisnice . 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

16. VZN obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Koškovce. 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Koškovce. Poslancov oboznámil 

s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN, v ktorej uviedol všetky dôvody, pre ktoré 

navrhuje zmeny v poplatkoch. Uviedol, že návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad bol 

prerokovaný aj na verejnom zhromaždení občanov obce, kde voči nemu neboli zo strany 

občanov žiadne námietky. 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015. K predloženému návrhu 

neboli podané žiadne pripomienky.  
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K predloženému návrhu VZN poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce: 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 5 (Danko, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

          Proti – 1 (Ďurček) 

          Zdržali sa – 0 

 

 

Uznesenie č. 16-11/12-2015: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

s a    u z n á š a 

  

n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   obce Koškovce 

č.: 3/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Koškovce 

s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 2/8 tejto zápisnice . 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

Zo zasadnutia OZ sa ospravedlnil poslanec Jenčík z dôvodu pracovných úloh 

v zamestnaní. 

Prítomní 5 poslanci. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

17. VZN obce Koškovce č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Koškovce. Poslancov oboznámil 

s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN, v ktorej uviedol všetky dôvody, pre ktoré 

navrhuje zmeny poplatku. Zvýšenie poplatku bolo prerokované aj s rodičmi na rodičovskom 

združení materskej školy, kde rodičia vyjadrili súhlas s výškou poplatku. 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015. K predloženému návrhu 

neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu VZN poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce Koškovce č. 4/2015 o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole: 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti – 0 

          Zdržali sa – 0 

 

 

Uznesenie č. 17-11/12-2015: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

s a    u z n á š a 

  

n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   obce Koškovce 

č.: 4/2015 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole  
s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 2/9 tejto zápisnice . 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

18. VZN obce Koškovce č. 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Koškovce.  

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015. K predloženému návrhu 

neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu VZN poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce Koškovce č. 5/2015 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom 

je obec Koškovce: 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti – 0 

          Zdržali sa – 0 

 

 

Uznesenie č. 18-11/12-2015: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

s a    u z n á š a 

  

n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   obce Koškovce 

č.: 5/2015 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce  

s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 2/10 tejto zápisnice . 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

19. VZN obce Koškovce č. 6/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. 

žiaka a čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Koškovce. Poslancov oboznámil 

s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN. 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015. K predloženému návrhu 

neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu VZN poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 
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Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce Koškovce č. 6/2015 o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka a čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni: 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti – 0 

          Zdržali sa – 0 

 

 

 

Uznesenie č. 19-11/12-2015: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

s a    u z n á š a 

  

n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   obce Koškovce 

č.: 6/2015 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka a čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 2/11 tejto zápisnice . 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

20. VZN obce Koškovce č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Koškovce 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Koškovce. Poslancov oboznámil 

s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN. 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce  v čase od 10.11.2015. K predloženému návrhu 

neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu VZN poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce Koškovce č. 7/2015 o určení miesta a času 

zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Koškovce: 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti – 0 

          Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č. 20-11/12-2015: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

s a    u z n á š a 

  

n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   obce Koškovce 

č.: 7/2015 

o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Koškovce  

s účinnosťou od 1. januára 2016. 
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Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 2/12 tejto zápisnice . 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

21. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu predniesla p. Kontuľová. K predloženému stanovisku HK 

nemali poslanci OZ žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko HK na vedomie. 

 

 

 

Následne p. Kontuľová predniesla Správu HK z finančnej kontroly v roku 2015 na OÚ 

v Koškovciach. K predloženému správe HK nemali poslanci OZ žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu HK na vedomie. 

 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu a Správa z finančnej kontroly v roku 2015 tvorí prílohu 2/13 

tejto zápisnice. 

 

22. Návrh rozpočtu obce Koškovce na rok 2016 

S návrhom rozpočtu obce Koškovce na rok 2016 poslancov oboznámila p. Kontuľová. Rozpočet 

obce je plánovaný ako vyrovnaný, príjmy a výdaje sú plánované vo výške 1 172 615,00 Eur. 

Starosta obce prerokoval s poslancami OZ príjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2016 podľa 

jednotlivých podpoložiek. 

K predloženému návrhu rozpočtu nemali poslanci OZ žiadne pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozpočtu obce Koškovce na rok 2016. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 21-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje rozpočet obce Koškovce na rok 2016 na úrovni hlavných kategórií rozpočtu. 

 

Schválený rozpočet obce Koškovce tvorí prílohu č. 2/14 tejto zápisnice. 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

23. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti s HK obce Koškovce – stanovenie ďalšieho 

postupu. 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v zmysle zákona musí byť s HK obce uzavretá 

pracovná zmluva, ktorá končí uplynutím jeho volebného obdobia. Uzatvorenie dohody 

o pracovnej činnosti s HK obce nie je v súlade s platnými právnymi normami. 

OZ poverilo starostu na uzavretie pracovnej zmluvy s HK obce Koškovce. 

 

24. Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce Koškovce na prvý polrok roku  

2016 

Hlavný kontrolór obce  predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku  2016. 

S plánom kontrolnej činnosti HK zoznámila prítomných poslancov p. Kontuľová. 
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K predloženému návrhu plánu kontrolnej činnosti nemali poslanci OZ žiadne pripomienky ani 

pozmeňujúce návrhy. 

O  pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok roku  2016  dal starosta 

obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 22-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok roku 2016. 

 

 

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok roku 2016 tvorí 

prílohu č. 2/15 tejto zápisnice. 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

25. Návrh zápisu do kroniky obce Koškovce za rok 2014 

Poslanec Ďurček zoznámil prítomných poslancov s návrhom textu do kroniky obce Koškovce.  

K návrhu textu do kroniky sa vyjadrili všetci prítomní poslanci a pôvodný text zápisu upravili. 

O upravenom návrhu textu kroniky za rok 2015  dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 23-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje text zápisu kroniky za rok 2014. 

 

 

Schválený text zápisu kroniky za rok 2014 č. 2/16 tejto zápisnice. 

 

26. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli žiadne 

 

27. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Koškovce na rok 2016 

Starosta obce predniesol  návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016. 

K návrhu nemali poslanci žiadne pozmeňujúce návrhy. 

 Starosta obce dal hlasovať návrhu termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 

2016. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Kočan, Timák) 

          Proti - 0 

          Zdržali sa - 0 

Uznesenie č. 24-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 a to: 

1. 12.02.2016 

2. 29.04.2016 

3. 24.06.2016 
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4. 23.09.2016 

5. 16.12.2016 

 

 18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

 .................................................... 

 dátum a podpis starostu 

 

28. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva. 

Neboli žiadne. 

 

29. Rôzne 

V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý informoval poslancov o prípravách na 10. ročník turnaja 

v stolnom tenise na deň 27.12.2015. 

 

30. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 

Žiadne 

 

 

31. Záver 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 17:30 hod. 

 

 

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:     .............................................    

                                                                           podpis          

 

 

   18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

starosta obce:          .............................................. 

podpis        
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P r í l o h y   
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 11.12.2015: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

11.12.2015.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2014/2015. 

2. Štatút obce Koškovce 

3. Rokovací poriadok OZ obce Koškovce 

4. Rokovací poriadok komisií OZ obce Koškovce 

5. Štatút komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov 

6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce a členov 

komisií obecného zastupiteľstva 

7. VZN obce Koškovce č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce Koškovce 

8. VZN obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Koškovce 

9. VZN obce Koškovce č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

10. VZN obce Koškovce č. 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

11. VZN obce Koškovce č. 6/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. 

žiaka a čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

12. VZN obce Koškovce č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Koškovce 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016, Správa HK z finančnej 

kontroly v roku 2015 na OÚ v Koškovciach 

14. Rozpočet obce Koškovce na rok 2016 

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce Koškovce na prvý polrok roku  2016 

16. Text zápisu kroniky za rok 2014 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 

11.12.2015 

 

 

   18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

starosta obce:          .............................................. 

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

11.12.2015: 

 

Uznesenie č.: 1-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje p r o g r a m  rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení : 

 

Uznesenie č.: 2-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :  

člen komisie :              Anton Timák 

                                    Martin Danko 

 

Uznesenie č.: 3-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠaMŠ Koškovce nasledovne: 

 

Uznesenie č.: 4-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2014/2015. 

 

Uznesenie č.: 5-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje udelenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2015 vo výške 

200,00Eur: 

 

Uznesenie č.: 6-11/12-2015:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje udelenie odmeny pre zamestnancov obecného úradu za činnosť v roku 2015 vo výške 

100% priznaného platu a zároveň zvyšuje plat starostovi obce o 70% nad zákonom stanovenú 

sumu na obdobie 5 mesiacov: 

 

Uznesenie č. 7-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Štatút obce Koškovce s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Uznesenie č. 8-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Koškovce s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Uznesenie č. 9-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

ruší Obecnú radu obce Koškovce 

 

Uznesenie č. 10-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Koškovce s účinnosťou od 

1.1.2016. 

 

Uznesenie č. 11-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  
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schvaľuje Štatút komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Uznesenie č. 12-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje zriadenie Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou od 1.1.2016. Zároveň za členov 

komisie schvaľuje poslancov: Martin Danko, Ing. Juraj Ďurček, Ing. Michal Gajdoš. 

 

Uznesenie č. 13-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje za predsedu Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Juraja Ďurčeka s účinnosťou od 

1.1.2016.  

 

Uznesenie č. 14-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce a členov 

komisií obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

Uznesenie č. 15-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce s a    u z n á š a  n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   

obce Koškovce č.: 2/2015 o miestnych daniach na území obce Koškovce v znení pozmeňujúcich 

návrhov s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Uznesenie č. 16-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce s a    u z n á š a  n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   

obce Koškovce č.: 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Koškovce s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Uznesenie č. 17-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce s a    u z n á š a  n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   

obce Koškovce č.: 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Uznesenie č. 18-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce s a    u z n á š a n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   

obce Koškovce č.: 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce s účinnosťou od 1. 

januára 2016. 

 

Uznesenie č. 19-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce s a    u z n á š a  n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   

obce Koškovce č.: 6/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka a čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

Uznesenie č. 20-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce s a    u z n á š a  n a   Všeobecne   záväznom   nariadení   

obce Koškovce č.: 7/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Koškovce  s účinnosťou od 1. 

januára 2016. 

 

Uznesenie č. 21-11/12-2015: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje rozpočet obce Koškovce na rok 2016 na úrovni hlavných kategórií rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 22-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok roku 2016. 

 

Uznesenie č. 23-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje text zápisu kroniky za rok 2014. 

 

Uznesenie č. 24-11/12-2015: 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  

schvaľuje Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 

 

 

 

   18.12.2015 Ing. Vladimír Babič v. r. 

starosta obce:          .............................................. 

podpis        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


