ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Koškovce, konaného dňa 29.04.2016
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 17:30 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 4 poslancov, z celkového počtu 7, takže
je uznášania schopné. Neprítomní (Ciklaminy Dušan – ospravedlnený, Timák Anton –
ospravedlnený)
Za zapisovateľku starosta určil p. Ivetu Kontuľovú.
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Návrhu programu rokovania starosta obce navrhol rozšíriť o nasledovné:
1. Za bod 1. navrhol zaradiť úpravu rozpočtu ZŠaMŠ – rozpočtové opatrenie č. 1.
2. Pred bod rôzne zaradiť voľbu osoby pre základnú finančnú kontrolu.
K predloženému návrhu programu rokovania poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.
O programe rokovanie vrátane doplňujúcich bodov programu dal starosta obce hlasovať:
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 4
Za – 4 (Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 8-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení :

1.

2.
3.

4.

5.

Program
Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie zapisovateľa
Návrh úpravy rozpočtu ZŠaMŠ Koškovce – rozpočtové
opatrenie č. 1
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
Komisia obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií - Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok
2015
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone
práce vo verejnom záujme
a) riaditeľ ZŠaMŠ Koškovce
b) hlavný kontrolór
Základné prehľady a informácie – chod obce
a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálny odpad ku dňu 28.04.2016 - informácia

Predkladá
starosta obce

starosta obce

Ing. Juraj
Ďurček

starosta obce

starosta obce

Prizvaní

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných
službách ku dňu 28.04.2016 - informácia
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce od posledného zasadnutia
- Správy o ukončených kontrolách - predloženie
- Prebiehajúce kontroly – informácia
Správa o kontrole Úradu pre verejné obstarávanie
- priame rokovanie s VSD o zabezpečení verejného osvetlenia
Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce (VVS)
Návrh zmluvy na odchyt túlavých zvierat – FA-Hunter-Igor
Tomko
Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov obce
Inventúra za rok 2015
Návrh sadzobníka poplatkov
Koncepcie a programy obce – informácia a stav
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu - informácia
Vedenie kroniky obce - informácia

Interpelácie poslancov na starostu obce
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Voľba osoby pre základnú finančnú kontrolu
Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
c./ informácia o nominácii na ocenenie – Deň matiek
d./ informácia o stave príprav na turičné slávnosti
- rozdelenie úloh
20. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
21. Záver
16.
17.
18.
19.

Hlavný
kontrolór
obce
starosta obce
starosta obce
starosta obce
starosta obce
p. Kontuľová
starosta obce
starosta obce
starosta obce

Ing. Juraj
Ďurček

starosta obce
starosta obce

starosta obce

....................................................
dátum a podpis starostu
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie:
Jenčík Peter, Kočan Martin
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 4
Za – 4 (Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 9-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :
člen komisie :
Jenčík Peter
Martin Kočan
....................................................
dátum a podpis starostu
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2. Návrh úpravy rozpočtu ZŠaMŠ Koškovce – rozpočtové opatrenie č. 1
Návrh úpravy rozpočtu ZŠaMŠ Koškovce predniesol starosta obce. Uviedol, že vzhľadom
k navýšeniu dotácie na prenesený výkon štátnej správy bude zvýšený rozpočet ZŠaMŠ
o 62 808,00 eur na celkovú výšku 515 000,00 eur.
K predloženému návrhu rozpočtu neboli podané žiadne pripomienky.
O úprave rozpočtu ZŠaMŠ Koškovce dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 4
Za – 4 (Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 10-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 29.4.2016
Schválené Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 29.4.2016 tvorí prílohu č. 2/1 tejto zápisnice.

....................................................
dátum a podpis starostu
3. Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva – informácia.
Komisia obecného
zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií - Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2015.
O rokovaní Komisie obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií informoval poslancov jej predseda Ing. Ďurček. Prítomných poslancov
informoval o vyhodnotení majetkového priznania starostu obce. Konštatoval, že komisia
nezistila v Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok
2015, ktoré podal starosta obce žiadne nedostatky a vydala potvrdenie, že majetkové pomery
starostu obce Koškovce nepresahujú súhrn jeho platových pomerov a iných vyčísliteľných
príjmov. Navrhol obecnému zastupiteľstvu predložené potvrdenie schváliť.
O predloženej správe komisie dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 4
Za – 4 (Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 11-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania starostu obce Koškovce Ing. Vladimíra Babiča
Schválené Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania tvorí prílohu č. 2/2 tejto zápisnice.

....................................................
dátum a podpis starostu
4. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme.
Starosta obce informoval poslancov, že vedúci zamestnanci obce – Riaditeľ ZŠaMŠ a Hlavný
kontrolór obce podali majetkové priznanie včas. Starosta obce majetkové priznania vyhodnotil
a vydal potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania.
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Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie.
Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania riaditeľa ZŠaMŠ Koškovce tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice.
Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania Hlavného kontrolóra obce Koškovce tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice.
Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Martin Danko.
5. Základné prehľady a informácie – chod obce
a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu
28.4.2016 - informácia
b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu 28.4.2016 –
informácia
a./ Starosta obce oboznámil poslancov, že Rozhodnutia k miestnym daniam boli odoslané
poplatníkom včas a miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad obecný úrad začal
vyberať od 25.4.2016. V súčasnej dobe bolo vydané ešte rozhodnutie o miestnom poplatku za
komunálny odpad za rok 2015 pre zámočníctvo na základe Rozhodnutia Finančnej správy SR.
c./ So stavom preplatkov a nedoplatkov na nájomnom a ostatných službách oboznámil obecné
zastupiteľstvo starosta obce. V súčasnej dobe obec neeviduje nedoplatky na nájomnom.
Poslancov obecného zastupiteľstva informoval o možných problémoch s platením nájomného
firmou Stacionár n. o., ktorá v obci prevádzkuje denný stacionár. Uviedol, že uvedenú
problematiku bližšie ozrejmí obecnému zastupiteľstvu v bode 10. tohto rokovania.
K predloženým základným prehľadom neboli podané žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie.
6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného
zasadnutia
- Správy o ukončených kontrolách
- Prebiehajúce kontroly
Vzhľadom ku skutočnosti, že HK obce sa ospravedlnil a zasadnutia sa nezúčastnil, správy
o kontrolách predloží obecnému zastupiteľstvu na najbližšom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce v tejto súvislosti informoval poslancov o Správe finančnej kontroly v roku 2015 na
Obecnom úrade v Koškovciach za mesiace november a december 2015 zo dňa 2.2.2016. Starosta
obce uviedol poslancom, že nesúhlasí so závermi HK a informoval poslancov, že na základe
navrhovaného opatrenia HK, obecné zastupiteľstvo nemôže v zmysle zákona o obecnom zriadení
ukladať úlohy starostovi obce. Predmetnú správu starosta obce predloží na najbližšom
plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k uvedenému žiadne pripomienky.
7. Správa o kontrole Úradu pre verejné obstarávanie.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že vzhľadom k začatiu verejného obstarávania
priamym rokovaním s VSD o zabezpečení verejného osvetlenia v obci, Úrad pre verejné
obstarávanie zaslal obci Oznámenie o začatí výkonu kontroly. Starosta informoval poslancov
o zaslaných vyjadreniach obce týkajúcich sa zákazky “Verejné osvetlenie pre obec Koškovce“.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k uvedenému žiadne pripomienky. Kópie Oznámenia o začatí
výkonu kontroly a vyjadrenia obce tvoria prílohu č. 2/5 tejto zápisnice.
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8. Dodatok č. 3. k zmluve o výkone správy majetku obce (VVS)
Starosta obce predložil poslancom návrh dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č.
988/46/2004/OZ HN medzi Obcou Koškovce a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
a. s. Prítomných poslancov oboznámil, že predmetom dodatku je spresnenie zoznamu
infraštrukturálneho majetku uvádzaného v prílohe č. 1 vyššie uvedenej zmluvy. Poslancom
poskytol aj kópiu zmluvy uzavretej medzi obcou a VVS v roku 2005, ktorej súčasťou je aj
Príloha 1 – zoznam infraštrukturálneho majetku. Vzhľadom, že zo strany VVS bolo vykonané
spresnenie dĺžok potrubí priamo v teréne, dĺžka rozvodov verejného vodovodu v obci Koškovce
v celkovej dĺžke 5 278,00 m sa mení na 4 562,09 m, pričom obstarávacia hodnota majetku
zostáva nezmenená vo výške 110 625,37 eur.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k uvedenému dodatku žiadne pripomienky.
O predloženom dodatku č. 3 dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.: 12-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
a) prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č.
988/46/2004/OZ HN bez pripomienok
b) schvaľuje Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 988/46/2004/OZ HN a
Zoznam infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Koškovce,
ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 Dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č.
988/46/2004/OZ HN v obstarávacej hodnote 110 625,37 eur.
Schválený Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 988/46/2004/OZ HN tvorí
prílohu č. 2/6 tejto zápisnice.
....................................................
dátum a podpis starostu
9. Návrh zmluvy na odchyt túlavých zvierat – FA Hunter- Igor Tomko
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh zmluvy medzi obcou Koškovce a firmou
FA Hunter-Igor Tomko na základe ktorej bude uvedená firma vykonávať odchyt túlavých
a zabehnutých zvierat v intraviláne obce.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k uvedenej zmluve žiadne pripomienky.
O predloženej zmluve dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 13-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
a) prerokovalo návrh Zmluvy o dielo č. 1/1/2016 medzi FA Hunter – Igor Tomko a obcou
Koškovce bez pripomienok
b) schvaľuje Zmluvu o dielo č. 1/1/2016 medzi FA Hunter – Igor Tomko a obcou Koškovce.
Schválená Zmluva o dielo č. 1/1/2016 medzi FA Hunter – Igor Tomko a obcou Koškovce tvorí
prílohu č. 2/7 tejto zápisnice.
....................................................
dátum a podpis starostu
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10. Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov obce
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o situácii ohľadom denného stacionára
prevádzkovaného neziskovou organizáciou Stacionár, n. o. Poslancom predložil list primátora
Medzilaboriec v ktorom je uvedený aj starosta Koškoviec, bez toho, aby bol vyžiadaný jeho
súhlas s týmto listom. Ďalej uviedol, že v súčasnosti nie je pravdepodobné, že denný stacionár
bude v najbližšej dobe znovu otvorený a bude nutné riešiť platby za prenájom priestorov.
Posledná zálohová faktúra uhradená nebola.
V tejto súvislosti starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zriadenie obecného
denného stacionára s ktorým poslanci vyjadrili súhlas.
O návrhu na zriadenie denného stacionára – príspevkovej organizácie obce dal starosta obce
hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.: 14-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
a) schvaľuje zriadenie denného stacionára ako rozpočtovej organizácie obce, ktorej
štatutárnym zástupcom bude starosta obce
b) poveruje starostu obce prípravou a spracovaním potrebnej dokumentácie k zápisu do
registra poskytovateľov sociálnej služby obcou Koškovce

....................................................
dátum a podpis starostu
11. Inventúra za rok 2015
Správu z inventúry za rok 2015 predložila poslancom p. Kontuľová.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k uvedenej správe žiadne pripomienky.
O správe z inventúry dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.: 15-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Správu z inventúry nehnuteľného a hnuteľného majetku obce za rok 2015
Schválená Správu z inventúry nehnuteľného a hnuteľného majetku obce za rok 2015 tvorí
prílohu č. 2/8 tejto zápisnice.

....................................................
dátum a podpis starostu
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12. Návrh sadzobníka poplatkov
Starosta obce predložil návrh sadzobníka správnych poplatkov vyberaných obcou od 1.4.2016.
Informoval poslancov, že v bodoch 1-8 ide o výber zo sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je
prílohou zákona NRSR č. 145/1995 Z. z.
V bode 9 je uvedený sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii zákona č. 211/2000 Z. z.
V bode 10 je uvedený sadzobník poplatkov pri prenajímaní nehnuteľného majetku obce.
V bode 11 je uvedený sadzobník poplatkov pri prenajímaní hnuteľného majetku obce a služieb.
Obecné zastupiteľstvo nemalo návrhu Sadzobníka poplatkov žiadne pripomienky.
O návrhu Sadzobníka poplatkov dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 16-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Koškovce.
Schválený Sadzobník poplatkov tvorí prílohu č. 2/9 tejto zápisnice.

....................................................
dátum a podpis starostu
13. Koncepcie a programy obce – informácia a stav
Starosta obce informoval OZ o podaných žiadostiach o dotácie a rozpracovaných zmluvách.
a. Podané žiadosti o dotácie:
 ČOV
 Obecný kamerový systém Koškovce
 Športový areál Koškovce – multifunkčné ihrisko + zateplenie sociálnej budovy
 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 – nerealizované – podané
žiadosti na rekonštrukciu el. siete obecného úradu a žiadosť o dotáciu na
vybavenie obecného úradu
 Dotácia na individuálne potreby obcí – rekonštrukcia obecného rozhlasu
 dotácia PSK na detské ihrisko
 dotácia predsedu PSK na vybavenie športových ihrísk (traktor + prenosné bránky)
O týchto žiadostiach do súčasnej doby nebolo rozhodnuté
b. Rozpracované zmluvy
 Verejné osvetlenie – dodávateľ VSD
Starosta obce informoval poslancov o zámysle na opravu ciest pred turičnými slávnosťami,
poslancom predložil cenovú ponuku firmy Bitunova. Starosa obce s poslancami posúdil
jednotlivé možnosti a bola vybraná metóda vysprávky ciest tryskovou metódou. Vzhľadom ku
skutočnosti, že aj napriek obhliadke ciest nebolo možné presne určiť množstvo potrebného
materiálu na opravu všetkých ciest, starosta obce navrhol objednať 2x9 ton materiálu s tým, že
prioritne budú opravené cesty od motorestu k železničnému prejazdu na časť obce Šihotok, ďalej
cesta od nového kostola smerom k zdravotnému stredisku a ďalej smerom vľavo k hlavnej ceste.
V prípade dostatku materiálu budú následne opravované cesty popri obecnom úrade a cesta popri
hrádzi smerom k cintorínu.
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Zamestnávanie občanov obce v rámci projektov ÚPSVaR – informácia
pribudli na §54 – Jenčík Štefan – plný pracovný úväzok – od. 1.3.2016
- Labancová Monika – polovičný pracovný úväzok – od. 1.3.2016
Zámysel - § 50j - Gužik Peter od 1.6.2016
K uvedenému poslanci OZ nemali ďalšie pripomienky.
Správu starostu obce o koncepciách a programoch obce vzalo OZ na vedomie.
14. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s doručenými žiadosťami k obecnému zastupiteľstvu:
1. Žiadosť Vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 o prenájom pozemku pred
bytovým domom Koškovce č. 151 za účelom vybudovania oddychovej zóny pre
obyvateľov bytového domu.
Poslanci Kočan, Ďurček a Danko sa zaujímali, čo plánujú vlastníci bytov na uvedenom pozemku
postaviť. Starosta obce ich informoval, že správca bytov p. Štefan Danko uviedol, že na
pozemku plánujú postaviť altánok pre spoločné posedenia a prípadne aj parkovanie ich
motorových vozidiel.
Poslanci OZ s prenájmom pozemku súhlasili, ale vzhľadom ku skutočnosti, že žiadosť bola
podaná iba deň pred zasadaním OZ, požiadali starostu obce o predloženie na najbližšom
zastupiteľstve:
a) ceny za prenájom nehnuteľnosti
b) prostredníctvom správcu bytov o zabezpečenie potrebnej dokumentácie k plánovanej
výstavbe oddychovej zóny
O schválení žiadosti o prenájom pozemku pred bytovým domom Koškovce č. 151 dal starosta
obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 17-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
a) prerokovalo žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 o prenájom
pozemku pred bytovým domom Koškovce č. 151 za účelom vybudovania oddychovej
zóny pre obyvateľov bytového domu
b) schvaľuje žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 o prenájom
pozemku pred bytovým domom Koškovce č. 151 po splnení nasledujúcich podmienok:
 žiada starostu obce o predloženie návrhu ceny za prenájom nehnuteľnosti na
najbližšom plánovanom zasadnutí OZ
 správca bytov predloží do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ na schválenie
potrebnú dokumentáciu k plánovanej výstavbe oddychovej zóny s určením jej
využitia obyvateľmi bytového domu
 správca bytov predloží do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ písomný súhlas
všetkých vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 s prenájmom majetku
obce a s plánovanou výstavbou oddychovej zóny.
Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 tvorí prílohu č. 2/10 tejto zápisnice.
....................................................
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dátum a podpis starostu
15. Vedenie kroniky obce – informácia.
1. Poslanec Ďurček informoval OZ o zásadách vedenia kroniky a spôsoboch zápisu
udalostí v obci do kroniky.
K predloženým informáciám neboli podané žiadne pripomienky.
OZ vzalo predloženú informáciu na vedomie.
16. Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslanec Ďurček interpeloval starostu obce ohľadom príspevku o histórii obce, ktorý mu zaslal.
Starosta obce uviedol, že uvedený príspevok bude využitý v rámci spracovania novej web
stránky obce. Proklamovaná inovácia web stránky bude vykonaná až po spracovaní všetkých
potrebných podkladov starostom obce, čo však z časových dôvodov nie je možné v najbližších
mesiacoch očakávať.
S vysvetlením vyslovil poslanec Ďurček súhlas.
17. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva.
Neboli žiadne.
18. Voľba osoby pre základnú finančnú kontrolu
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako inú fyzickú osobu, ktorá
vykonáva okrem starostu obce základnú finančnú kontrolu navrhol p. Ivetu Kontuľovú.
Obecné zastupiteľstvo nemalo návrhu žiadne pripomienky.
O návrhu na určenie p. Ivety Kontuľovej ako inej osoby, ktorá vykonáva okrem starostu obce
základnú finančnú kontrolu dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík, Kočan)
Proti - 0
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 18-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov p. Ivetu Kontuľovú na vykonávanie základnej finančnej kontroly.

....................................................
dátum a podpis starostu
19. Rôzne
Na začiatku diskusie vystúpil starosta obce, ktorý informoval poslancov OZ o priestupkoch
obyvateľov obce a ich riešení obcou. Uviedol, že do súčasnej doby boli udelené 2 pokuty
v blokovom konaní na úseku odpadového hospodárstva, bolo vedené správne konanie na úseku
odpadového hospodárstva. Na základe odstúpeného priestupkového spisu od OO PZ Koškovce
bolo začaté správne konanie ohľadom priestupku voči zákonu o držaní psov.
Ďalej v diskusii starosta obce informoval poslancov o nasledovných skutočnostiach:
a) námety občanov doručené obci – neboli doručené
b) písomné pripomienky občanov doručené obci – neboli doručené žiadne
c) informácia o nominácii na ocenenie – Deň matiek – starosta obce informoval
poslancov o nominácii p. Adriany Kočanovej na ocenenie pri príležitosti Dňa matiek.
Predložil pozvánku Okresného úradu Humenné, ktorý uvedenú akciu organizuje
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v spolupráci s Úniou žien Slovenska. P. Kočanovú navrhla miestna organizácia Únie žien
Slovenska v Koškovciach. Pozvánka tvorí prílohu č. 2/11 tejto zápisnice.
d) príprava turičných slávností 2016 – starosta obce informoval poslancov, že
zamestnanci obecného úradu zabezpečia priebeh a materiálne vybavenie celých osláv
obce. Ďalej uviedol, že na oslavy bolo pozvaných 14 starostov mikroregiónu Koškovce,
účasť potvrdil aj starosta Beska p. Mariusz Balaban s riaditeľom školy z Beska
a futbalové mužstvo z Beska (cca-15-16) futbalistov vrátane trénera. Poslanec Jenčík
uviedol, že zabezpečil ceny pre víťazov futbalových zápasov.
– Rozdelenie úloh:
Poslanec Timák – zabezpečenie organizácie pri výčape piva a kofoly a všeobecnej
organizácie celého priebehu osláv
Poslanec Gajdoš – vydávanie lístkov na guľáš, pivo a kofolu
Poslanec Jenčík – zabezpečenie priebehu futbalových zápasov žiakov a priebehu
medzištátneho zápasu medzi mužmi Koškovce a Beskom.
Poslanec Danko – zabezpečenie a dovoz materiálu a sudov s pivom a kofolou do areálu
ihriska, pomoc so zabezpečením občerstvenia pre hostí.
Poslanec Kočan – varenie guľášu a pomoc ostatným poslancom pri organizácii osláv
20. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
Žiadne
21. Záver
Starosta obce navrhol prijať uznesenie.
O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať:
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 4 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Jenčík)
Proti – 1 (Kočan)
Zdržali sa - 0
Uznesenie č.: 19-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
b e r i e n a v e d o m i e:
 Informáciu starostu obce o podaní majetkového priznania riaditeľa ZŠaMŠ a Hlavného
kontrolóra obce
 Informáciu starostu obce o základných prehľadoch a informáciách – chod obce
 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu
31.1.2016
 Informáciu starostu obce o kontrole Úradu pre verejné obstarávanie
 Informáciu starostu obce o Koncepciách a programoch obce
 Informáciu poslanca Ďurčeka o vedení kroniky obce
 Informáciu starostu obce o nominácii na ocenenie – Deň matiek
 Informáciu starostu obce o prípravách turičných slávností 2016

....................................................
dátum a podpis starostu
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 21:00 hod.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:

starosta obce:

.............................................
podpis

..............................................
podpis
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Prílohy
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 29.04.2016:
1. Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa
12.02.2016.
2. Písomné materiály podľa zápisnice :
1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 29.4.2016
2. Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania – starosta obce
3. Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania riaditeľa ZŠaMŠ Koškovce
4. Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania Hlavného kontrolóra obce Koškovce
5. Kópie Oznámenia o začatí výkonu kontroly Úradom pre verejné obstarávanie
a vyjadrenia obce
6. Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 988/46/2004/OZ HN
7. Zmluva o dielo č. 1/1/2016 medzi FA Hunter – Igor Tomko a obcou Koškovce
8. Správu z inventúry nehnuteľného a hnuteľného majetku obce za rok 2015
9. Sadzobník poplatkov
10. Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151
11. Pozvánka Deň matiek
3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa
29.04.2016

starosta obce:

..............................................
podpis
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa
29.04.2016:
Uznesenie č.: 8-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení :
Uznesenie č.: 9-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :
člen komisie :
Jenčík Peter
Martin Kočan
Uznesenie č.: 10-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 29.4.2016
Uznesenie č.: 11-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
majetkového priznania starostu obce Koškovce Ing. Vladimíra Babiča
Uznesenie č.: 12-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
a) prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č.
988/46/2004/OZ HN bez pripomienok
schvaľuje Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 988/46/2004/OZ HN a
Zoznam infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Koškovce, ktorý je
uvedený v Prílohe č. 1 Dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 988/46/2004/OZ
HN v obstarávacej hodnote 110 625,37 eur.
Uznesenie č.: 13-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
a) prerokovalo návrh Zmluvy o dielo č. 1/1/2016 medzi FA Hunter – Igor Tomko a obcou
Koškovce bez pripomienok
schvaľuje Zmluvu o dielo č. 1/1/2016 medzi FA Hunter – Igor Tomko a obcou Koškovce.
Uznesenie č.: 14-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
a) schvaľuje zriadenie denného stacionára ako príspevkovej organizácie obce
poveruje starostu obce prípravou a spracovaním potrebnej dokumentácie k zápisu do registra
poskytovateľov sociálnej služby obcou Koškovce
Uznesenie č.: 15-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Správu z inventúry nehnuteľného a hnuteľného majetku obce za rok 2015
Uznesenie č.: 16-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Koškovce.
Uznesenie č.: 17-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
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a) prerokovalo žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 o prenájom
pozemku pred bytovým domom Koškovce č. 151 za účelom vybudovania oddychovej
zóny pre obyvateľov bytového domu
b) schvaľuje žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 o prenájom
pozemku pred bytovým domom Koškovce č. 151 po splnení nasledujúcich podmienok:
 žiada starostu obce o predloženie návrhu ceny za prenájom nehnuteľnosti na
najbližšom plánovanom zasadnutí OZ
 správca bytov predloží do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ na schválenie
potrebnú dokumentáciu k plánovanej výstavbe oddychovej zóny s určením jej
využitia obyvateľmi bytového domu
 správca bytov predloží do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ písomný súhlas
všetkých vlastníkov bytov bytového domu Koškovce č. 151 s prenájmom majetku
obce a s plánovanou výstavbou oddychovej zóny.
Uznesenie č.: 18-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
schvaľuje v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov p. Ivetu Kontuľovú na vykonávanie základnej finančnej kontroly.
Uznesenie č.: 19-29/04-2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce
b e r i e n a v e d o m i e:
 Informáciu starostu obce o podaní majetkového priznania riaditeľa ZŠaMŠ a Hlavného
kontrolóra obce
 Informáciu starostu obce o základných prehľadoch a informáciách – chod obce
 Informáciu o stave nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu
31.1.2016
 Informáciu starostu obce o kontrole Úradu pre verejné obstarávanie
 Informáciu starostu obce o Koncepciách a programoch obce
 Informáciu poslanca Ďurčeka o vedení kroniky obce
 Informáciu starostu obce o nominácii na ocenenie – Deň matiek
 Informáciu starostu obce o prípravách turičných slávností 2016

starosta obce:

..............................................
podpis
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