
 

 

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 12.02.2016 

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 19:00 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 6 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.  K predloženému návrhu programu rokovania neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu programu rokovania poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

O programe rokovanie dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 1-12/02-2016:  

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. Základné prehľady a informácie – chod obce  

a./  Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku dňu  31.1.2016  - 

informácia 

b./  Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad ku 

dňu  31.1.2016  – informácia 

c./ Stav nedoplatkov a preplatkov na   nájomnom a ostatných službách ku dňu  

31.1.2016 – informácia 

d,/ Uzávierka obce za rok 2015 podaná v riadnom termíne 

3. Návrh na schválenie príspevku pre všetkých prvákov v hodnote 33,20 eur  

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného 

zasadnutia  

- Správy o ukončených kontrolách - predloženie 

- Prebiehajúce kontroly – informácia 

5. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

a. Podané žiadosti o dotácie: 

 ČOV 

 Zateplenie administratívnej budovy OcÚ 

 Obecný kamerový systém Koškovce 

b. Rozpracované žiadosti o dotácie 
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 Športový areál Koškovce – multifunkčné ihrisko + zateplenie sociálnej budovy 

c. Rozpracované zmluvy 

 Verejné osvetlenie – dodávateľ VSD – návrh na poverenie starostu k podpisu zmluvy 

d. Plánované žiadosti o dotácie 

 Podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 

26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 

republiky 

 Dotácia z príjmov z odvodu – detské ihrisko 

 Dotácia na individuálne potreby obcí – rekonštrukcia obecného rozhlasu 

6. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu - informácia  

 ZO Únie žien Slovenska Koškovce - Žiadosť o finančný príspevok na rok 2016 

 riaditeľ ZŠ a MŠ Koškovce – žiadosť o navýšenie rozpočtu 

7. Odpadové hospodárstvo 

 evidencia o označenie Kuka nádob 

 doplňovanie a výmena poškodených Kuka nádob 

 záhradné kompostéry 

8. Príprava VZN o odpadoch - informácia 

9. Zamestnávanie občanov obce v rámci projektov ÚPSVaR - informácia 

10. Čistenie a úprava verejných priestranstiev obce   

 Brigáda na starom cintoríne 13.2.2016 

11. Interpelácie poslancov na starostu obce 

12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

13. Rôzne 

a) námety občanov doručené obci 

b) písomné pripomienky občanov doručené obci 

c) informácia o príprave volieb do NR SR - informácia 

d) príprava turičných slávností 2016 – informácia a rozdelenie úloh 

e) zriadenie schránky na návrhy, podania  a pripomienky občanov - informácia 

f) návrhy poslancov na príspevky do II. číslo Koškovského spravodaja 

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

15. Záver 

 18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r. 

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

 dátum a podpis starostu 

 

Starosta obce  navrhol za členov návrhovej komisie: 

Danko Martin, Kočan Martin 

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                  Proti - 0 

         Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 2-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :  

člen komisie :              Martin Danko 

                                    Martin Kočan 

  18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r. 

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

 dátum a podpis starostu 
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2. Základné prehľady a informácie – chod obce 

a./  Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku dňu  31.1.2016  - 

informácia 

b./  Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad ku 

dňu  31.1.2016  – informácia 

c./ Stav nedoplatkov a preplatkov na   nájomnom a ostatných službách ku dňu  

31.1.2016 – informácia 

d,/ Uzávierka obce za rok 2015 podaná v riadnom termíne 

 

a./ So stavom nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach oboznámila obecné zastupiteľstvo 

p. Kontuľová. Ku dňu 31.1.2016 obec neevidovala žiadne preplatky a nedoplatky na miestnych 

daniach. 

b./ So stavom nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad oboznámila 

obecné zastupiteľstvo p. Kontuľová. Ku dňu 31.1.2016 obec neevidovala žiadne preplatky na 

miestnom poplatku za komunálny odpad. V riešení je 6 prípadov odvolania sa voči rozhodnutiu 

obce o poplatku za komunálny odpad. 

c./ So stavom preplatkov a nedoplatkov na nájomnom a ostatných službách oboznámila obecné 

zastupiteľstvo p. Kontuľová. Preplatky a nedoplatky na nájomnom a ostatných službách boli 

spracované formou vyúčtovania jednotlivým nájomníkom za rok 2015, ktoré spracoval starosta 

obce. 

d./ p. Kontuľová informovala poslancov OZ, že uzávierka obce za rok 2015 bola podaná 

v riadnom termíne. 

 

K predloženým základným prehľadom neboli podané žiadne pripomienky. 

 

3. Návrh na schválenie príspevku pre všetkých prvákov v hodnote 33,20 eur. 

 

Návrh predniesol starosta obce. Konštatoval, že v súčasnej dobe je poskytovaný príspevok pre 

prvákov ZŠ iba pre deti s trvalým pobytom v obci Koškovce. Vzhľadom ku skutočnosti, že obec 

dostáva dotácie na všetkých žiakov, starosta obce navrhol schváliť príspevok pri nástupe do 1. 

ročníka pre všetkých prvákov bez rozdielu. 

K predloženému návrhu na schválenie príspevku neboli podané žiadne pripomienky.  

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

O schválení príspevku pre všetkých prvákov dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 3-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje príspevok vo výške 33,20 Eur pre žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka v ZŠaMŠ 

Koškovce s účinnosťou od 1.9.2016. 

 

 18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r. 

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

 dátum a podpis starostu 

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného 

zasadnutia 

Správy o ukončených kontrolách: 
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 Správa finančnej kontroly v roku 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Kontrola 

hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za I. polrok 2015 

 Správa finančnej kontroly za rok 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Záverečná 

správa z finančnej kontroly za rok 2015 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že HK obce sa zasadnutia nezúčastnil, predmetné správy predniesla p. 

Kontuľová. K predloženým správam neboli podané žiadne pripomienky.  

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 4-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje: 

1. Správu finančnej kontroly v roku 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Kontrola 

hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za I. polrok 2015 

2. Správa finančnej kontroly za rok 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Záverečná 

správa z finančnej kontroly za rok 2015 

 

Schválené správy tvoria prílohu č. 2/1 tejto zápisnice. 

 18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r. 

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

 dátum a podpis starostu 

 

 

5. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

Starosta obce informoval poslancov o podaných žiadostiach o dotácie: 

 ČOV – prebieha výberové konanie na dodávateľa, dotácia zatiaľ neschválená 

 Zateplenie administratívnej budovy OcÚ – žiadosť o dotáciu z envirofondu nebola 

schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 Obecný kamerový systém Koškovce – podaná žiadosť o dotáciu z prostriedkov PPA 

 Rozpracovaná žiadosť o dotáciu z prostriedkov PPA vo výške 150 000,00 Eur na Športový 

areál Koškovce – vybudovanie multifunkčného ihriska + zateplenie sociálnej budovy na 

ihrisku. Starosta obce informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu bude podaná v stanovenom 

termíne do 25.2.2016. 

 Verejné osvetlenie v obci Koškovce: starosta informoval poslancov, že vzhľadom 

k neschváleniu dotácie v minulom roku na rekonštrukciu verejného osvetlenia zahájil 

rokovania s potencionálnym dodávateľom – VSD. Poslancom predložil cenovú ponuku na 

zabezpečenie verejného osvetlenia v obci, ktorá obsahovala tri alternatívy možného riešenia. 

Taktiež predložil poslancom návrh zmluvy medzi VSD a obcou o zabezpečení rekonštrukcie 

verejného osvetlenia, jeho údržbe a dodávke elektrickej energie pre verejné osvetlenie. 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o platbách za verejné osvetlenie za posledné dva 

roky, nákladoch na jeho údržbu a predpokladaných nákladoch obce na výmenu svietidiel 

podľa rozpočtu, ktorý bol predložený k žiadosti o dotáciu v minulom roku. Poslancom OZ 

navrhol schváliť 1. alternatívu cenovej ponuky VSD na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

v obci s navrhovanou cenou 495,00 Eur bez DPH mesačne po dobu 10 rokov, výber 

dodávateľa bude realizovaný formou výberového konania – priamym rokovaním 

s dodávateľom – VSD. 
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 K predloženému návrhu  neboli podané žiadne pripomienky, poslanci OZ nemali žiadne 

pozmeňovacie návrhy.  

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 5-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje: 

1. Cenovú ponuku od potencionálneho dodávateľa – VSD – 1. alternatíva v celkovej 

navrhovanej cene  495,00 Eur bez DPH mesačne 

2. Splnomocňuje starostu obce Koškovce na podpis zmluvy o poskytovaní služieb 

osvetlenia s VSD po ukončení výberového konania priamym rokovaním. 

 

Cenová ponuka a návrh zmluvy o poskytovaní služieb osvetlenia tvoria prílohu č. 2/2 tejto 

zápisnice. 

 18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r. 

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

 dátum a podpis starostu 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o plánovaných žiadostiach o dotácie ktoré budú 

podané na MF SR do 31.3.2016: 

 Podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 

441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky 

 Dotácia z príjmov z odvodu – detské ihrisko 

 Dotácia na individuálne potreby obcí – rekonštrukcia obecného rozhlasu 

 

 

6. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s doručenými žiadosťami k obecnému zastupiteľstvu: 

1. Žiadosť o finančný príspevok na rok 2016 – ZO Únie žien Slovenska Koškovce. Starosta 

obce navrhol vzhľadom k plánu aktivít ZO únie žien na rok 2016 schváliť dotáciu pre ZO 

Únie žien Slovenska Koškovce vo výške 200,00 Eur. K predloženému návrhu  neboli 

podané žiadne pripomienky. 

 

 O schválení dotácie dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 6-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje dotáciu na činnosť ZO Únie žien Slovenska Koškovce vo výške 200,00 Eur. 

 

Žiadosť ZO  Únie žien Slovenska Koškovce tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 

 

 18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r. 

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

 dátum a podpis starostu 
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Starosta obce ďalej predložil poslancom OZ požiadavku riaditeľa ZŠaMŠ Koškovce na 

úpravu a navýšenie rozpočtu na rok 2016 na sumu 99 007,00 Eur s odôvodnením, že obci bola 

navýšená dotácia na žiakov. 

Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom k nedostatku času nebolo možné detailne 

preskúmať uvedený návrh riaditeľa ZŠ. Uviedol, že v najbližšom možnom období preverí 

skutočné príjmy a výdaje ZŠaMŠ a o výsledkoch bude informovať poslancov na najbližších 

zasadnutiach OZ. S uvedeným návrhom poslanci OZ vyjadrili súhlas.  

 

Návrhy riaditeľa ZŠaMŠ na navýšenie rozpočtu tvoria prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

 

7. Odpadové hospodárstvo. 

Starosta obce navrhol informoval poslancov o aktivitách obecného úradu v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

1. prebieha evidencia a označovanie kuka nádob nálepkami a číslom domu – od marca 

2016 budú firmou Fúra vyvážané iba označené zberné nádoby 

2. po dodaní nových zberných nádob budú vymieňané staré – poškodené plechové zberné 

nádoby a taktiež prebehne doplňovanie zberných nádob do domácností podľa počtu 

prihlásených obyvateľov 

3. na základe záujmu obyvateľov bolo objednaných 23 ks otvorených záhradných 

kompostérov a 7 ks uzatváracích kompostérov, ktoré budú distribuované záujemcom 

ihneď po dodaní. 

K predloženým informáciám neboli podané žiadne pripomienky. 

 

 

 

8. Príprava VZN o odpadoch 

Starosta obce oboznámil poslancov, že nové VZN o odpadoch musí byť prijaté do 30.6.2016. 

Príprava návrhu VZN prebieha na obecnom úrade. Bude predložené na najbližších rokovaniach 

tak, aby bolo schválené do uvedeného termínu. 

K predloženej informácii neboli podané žiadne pripomienky. 

 

9. Zamestnávanie občanov v rámci projektov ÚPSVaR 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom zamestnávania občanov obce v rámci 

projektov ÚPSVaR. 

1. ku dňu 31.1.2016 skončila zmluva s Jánom Kuľhom – zamestnaný podľa § 50 j – v období 

máj 2015 – január 2016. 

2. v súčasnosti obec zamestnáva prostredníctvom projektu „Šanca na zamestnanie“ ( § 54) 6 

zamestnancov na obdobie  od 1.11.2015 do 31.7.2016 – Danková Miroslava, Grundza 

Štefan, Jenčík Lukáš, Lešňák Miroslav – plný pracovný úväzok, Greš Jozef a Bačko Ján – na 

polovičný pracovný úväzok.  

3. boli podané žiadosti prostredníctvom projektu „Šanca na zamestnanie“ ( § 54) na obsadenie 2 

pracovných miest na obdobie 9 mesiacov – Jenčík štefan – plný pracovný úväzok, 

Labancová Monika – polovičný pracovný úväzok. Žiadosti boli komisiou ÚPSVaR 

schválené, v súčasnosti je pripravovaná zmluva medzi obcou a ÚPSVaR. Predpokladaný 

nástup menovaných do zamestnania – 1.3.2016. 

K predloženej informácii neboli podané žiadne pripomienky. 

 

10. Čistenie a úprava verejných priestranstiev obce 

Starosta obce informoval poslancov, že v súlade so závermi verejného zhromaždenia občanov 

z 29.11.2015 bude dňa 13.2.2016 uskutočnená brigáda na čistení priestoru starého cintorína. 

Vyzval poslancov, aby sa uvedenej brigády zúčastnili.  
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K predloženej informácii neboli podané žiadne pripomienky. Poslanec Ciklaminy je 

ospravedlnený z dôvodu nemoci. Poslanci Ďurček, Gajdoš, Jenčík uviedli, že z pracovných 

a rodinných dôvodov sa brigády nemôžu zúčastniť. Poslanci Kočan, Timák a Danko účasť na 

brigáde potvrdili. 

 

11. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli žiadne 

 

12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva. 

Neboli žiadne. 

 

13. Rôzne 

V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý informoval poslancov o nasledovných skutočnostiach: 

a) námety občanov doručené obci – neboli doručené 

b) písomné pripomienky občanov doručené obci – neboli doručené žiadne 

c) informácia o príprave volieb do NR SR – starosta obce informoval poslancov 

o priebehu príprav na parlamentné voľby. Konštatoval, že prípravy volieb prebiehajú na 

základe harmonogramu okresného úradu. 

d) príprava turičných slávností 2016 – starosta obce informoval poslancov, že 

zamestnanci obecného úradu zabezpečia priebeh a materiálne vybavenie celých osláv 

obce. Požiadal poslanca Jenčíka o zabezpečenie cien pre víťazov futbalových zápasov. 

Ďalej informoval o pozvaní futbalového mužstva a starostu z Beska. Vyzval poslancov na 

súčinnosť pri zabezpečovaní hladkého priebehu osláv. Poslanec Ciklaminy poskytne na 

prevoz materiálu terénne auto. Poslanec Ďurček uviedol, že sa osláv obce nezúčastní.   

e) zriadenie schránky na návrhy, podania  a pripomienky občanov – starosta obce 

informoval poslancov o zriadení schránky na návrhy a podania občanov, ktorá je 

umiestnená pri vchode do obecného úradu. Uviedol, že obecný úrad poskytuje ďalšiu 

možnosť pre občanov, okrem elektronických prostriedkov (internet) na zapojenie sa do 

diania v obci. 

f) návrhy poslancov na príspevky do II. číslo Koškovského spravodaja – starosta obce 

vyzval poslancov, aby predložili do 15. marca 2016 návrhy na príspevky do 

pripravovaného 2. čísla Koškovského spravodaja. 

 

 

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

Žiadne 

 

 

15. Záver 

Starosta obce navrhol prijať uznesenie.  

 

O návrhu uznesenia  dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                  Proti - 0 

         Zdržali sa - 0 

 

Uznesenie č.: 7-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

b e r i e   n a    v e d o m i e: 

 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku dňu  31.1.2016 

 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad 

ku dňu  31.1.2016 
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 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na   nájomnom a ostatných službách ku dňu  

31.1.2016 

 Informáciu o podaní uzávierky obce za rok 2015 v riadnom termíne 

 Informáciu starostu obce o Koncepciách a programoch obce  

 Informáciu starostu obce o požiadavke riaditeľa ZŠaMŠ na úpravu rozpočtu na rok 2016 

 Informáciu starostu obce o Odpadovom hospodárstve 

 Informáciu starostu obce o príprave VZN o odpadoch 

 Informáciu starostu obce o zamestnávaní občanov v rámci projektov ÚPSVaR 

 Informáciu starostu obce o  čistení a úpravách verejných priestranstiev obce 

 Informáciu starostu obce o prípravách volieb do NR SR 

 Informáciu starostu obce o prípravách turičných slávností 2016 

 

 18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r. 

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

 dátum a podpis starostu 

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 20:30 hod. 

 

 

 

 

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

                                                                           podpis          

 

 

18.2.2016 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 12.02.2016: 

 

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

12.02.2016.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Správa finančnej kontroly v roku 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Kontrola 

hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za I. polrok 2015 

Správa finančnej kontroly za rok 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Záverečná 

správa z finančnej kontroly za rok 2015 

2. Cenová ponuka a návrh zmluvy o poskytovaní služieb osvetlenia 

3. Žiadosť ZO  Únie žien Slovenska Koškovce 

4. Návrhy riaditeľa ZŠaMŠ na navýšenie rozpočtu 

 

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

12.02.2016 

 

 

18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r.  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

12.02.2016: 

 

Uznesenie č.: 1-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

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

 

Uznesenie č.: 2-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :  

člen komisie :              Martin Danko 

                                    Martin Kočan 

 

Uznesenie č.: 3-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje príspevok vo výške 33,20 Eur pre žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka v ZŠaMŠ 

Koškovce s účinnosťou od 1.9.2016. 

 

Uznesenie č.: 4-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje: 

1. Správu finančnej kontroly v roku 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Kontrola 

hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za I. polrok 2015 

2. Správa finančnej kontroly za rok 2015 na obecnom úrade v Koškovciach – Záverečná 

správa z finančnej kontroly za rok 2015 

 

Uznesenie č.: 5-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje: 

1. Cenovú ponuku od potencionálneho dodávateľa – VSD – 1. alternatíva v celkovej 

navrhovanej cene  495,00 Eur bez DPH mesačne 

2. Splnomocňuje starostu obce Koškovce na podpis zmluvy o poskytovaní služieb 

osvetlenia s VSD po ukončení výberového konania priamym rokovaním. 

 

Uznesenie č.: 6-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce  

schvaľuje dotáciu na činnosť ZO Únie žien Slovenska Koškovce vo výške 200,00 Eur. 

 

Uznesenie č.: 7-12/02-2016:  

Obecné zastupiteľstvo  obce Koškovce  

b e r i e   n a    v e d o m i e: 

 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku dňu  31.1.2016 

 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad 

ku dňu  31.1.2016 

 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na   nájomnom a ostatných službách ku dňu  

31.1.2016 

 Informáciu o podaní uzávierky obce za rok 2015 v riadnom termíne 

 Informáciu starostu obce o Koncepciách a programoch obce  

 Informáciu starostu obce o požiadavke riaditeľa ZŠaMŠ na úpravu rozpočtu na rok 2016 

 Informáciu starostu obce o Odpadovom hospodárstve 

 Informáciu starostu obce o príprave VZN o odpadoch 

 Informáciu starostu obce o zamestnávaní občanov v rámci projektov ÚPSVaR 
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 Informáciu starostu obce o  čistení a úpravách verejných priestranstiev obce 

 Informáciu starostu obce o prípravách volieb do NR SR 

 Informáciu starostu obce o prípravách turičných slávností 2016 

 

 

 

18.2.2016 Ing. Vladimír Babič v. r.  

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

podpis        

 

 

 

 


