
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

29.05.2017 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 18:00 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. Neprítomní – Martin Danko a Anton Timák. 

 

 Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky.  

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

O programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Ďurček, Gajdoš, Ficik, Jenčík, Kočan) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      13-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.05.2017 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

2.  Turičné slávnosti – rozdelenie úloh starosta obce  

3.  
Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja 

športu na rok 2017 starosta obce 

 

4.  
Žiadosť o poskytnutie NFP – zameranie – Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov starosta obce 

 

5.  
Žiadosť o poskytnutie NFP – operačný program – 

Modernizácia odborných učební na ZŠaMŠ Koškovce starosta obce 

 

6.  
Zmluva o poskytnutí Finančného príspevku z nadačného 

fondu Municipality pri nadácii SPP starosta obce 

 

7.  
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných 

prostriedkov starosta obce 

 

8.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia starosta obce  

9.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

10.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

11.  
Rôzne starosta obce  

a./ námety občanov doručené obci 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci starosta obce 

 

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

13.  Záver starosta obce  

 

 

Starosta obce  navrhol za členov návrhovej komisie: 

Martin Kočan, Bc. Andrej Ficik 

K predloženému návrhu  neboli podané žiadne pripomienky. 
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O obsadení návrhovej komisie dal starosta obce hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Ďurček, Gajdoš, Ficik, Jenčík, Kočan) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      14-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :  

člen komisie :              Martin Kočan 

                                    Bc. Andrej Ficik 

 

 

Za zapisovateľku starosta určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

Do rokovacej miestnosti sa dostavili poslanci Martin Danko a Anton Timák 

 

 

2. Turičné slávnosti – rozdelenie úloh 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom a zabezpečením priebehu turičných slávností 

dňa 5.6.2017. Zároveň boli upresnené úlohy na zabezpečenie priebehu jednotlivými poslancami 

OZ. 

K predloženému programu a úlohám neboli podané žiadne pripomienky. 

 

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou obce o poskytnutie dotácie na rok 2017 

v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 z úradu vlády SR na výstavbu multifunkčného 

ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi. Poslancov zoznámil s projektom a rozpočtom 

navrhovanej akcie. 

K predloženej žiadosti nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

          Za – 7 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Ficik, Jenčík, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      15-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

A. berie na vedomie 

a) žiadosť starostu obce Koškovce - Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 v programe 

Podpora rozvoja športu na rok 2017 z Úradu vlády SR 

b) názov Multifunkčné ihrisko 18,0x33 m s umelým trávnikom a mantinelmi 

 

B. konštatuje, 

že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a s Územným plánom obce Koškovce. 

 

C. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti v rámci Výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe 

Podpora rozvoja športu na rok 2017 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o dotáciu, 
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c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne však 

do výšky 3 000,00 EUR (odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 

maximálne 42 976,22 EUR) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami 

projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

 

4. Žiadosť o poskytnutie NFP – zameranie – Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov  

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že v súlade s uznesením OZ Koškovce č. 10-24/02-2017 zo 

dňa 24.2.2017 pripravil podklady na podanie žiadosti o NFP- Zateplenie AB OcÚ Koškovce – 

zníženie energetickej náročnosti budov. 

Poslancov zoznámil s projektom a rozpočtom navrhovanej akcie. 

K predloženej žiadosti nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

          Za – 7 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Ficik, Jenčík, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      16-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
 

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE 

- zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach  schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na SO 

a) Názov projektu: ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE - zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov 
b) Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená 

z celkových oprávnených výdavkov  271 923,14 € predstavuje čiastku 13 596,16 €. 

d) Prípadné neoprávnené výdavky projektu  

 

5. Žiadosť o poskytnutie NFP – operačný program – Modernizácia odborných učební na 

ZŠaMŠ Koškovce 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že v súlade s uznesením OZ Koškovce č. 07-24/02-2017 zo 

dňa 24.2.2017 bol podaný projektový zámer – Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ 

Koškovce. Poslancom predložil pozitívnu hodnotiacu správu z PSK – odbor SO pre IROP zo dňa 

24.5.2017. Na jej základe obec spracovala žiadosť o NFP. Poslancov zoznámil s projektom 

a rozpočtom navrhovanej akcie na výdavky projektu vo výške 130 874,90 Eur so 

spolufinancovaním obce vo výške 6 543,74 Eur. 

K predloženej žiadosti nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

          Za – 7 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Ficik, Jenčík, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 
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Uznesenie č.      17-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

A. berie na vedomie 

a) žiadosť starostu obce Koškovce - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) kód 

výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, 

b) názov ŽoNFP: „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce.“ 

 

B. konštatuje, 

že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a s Územným plánom obce Koškovce. 

 

C. schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce.“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom/obcou po schválení Žiadosti o NFP, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne však 

do výšky 7 000,00 EUR (odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 

maximálne 130 874,90 EUR) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami 

projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

6. Zmluva o poskytnutí Finančného príspevku z nadačného fondu Municipality pri nadácii 

SPP 

Starosta obce oboznámil poslancov so zmluvou medzi Obcou Koškovce a Nadáciou SPP, na 

základe ktorej sa nadačný fond Municipality pri nadácii SPP zaväzuje obci poskytnúť finančný 

príspevok vo výške 12 000,00 Eur na projekt Rekonštrukcia obecného rozhlasu. 

K predloženej zmluve nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

          Za – 7 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Ficik, Jenčík, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

 

Uznesenie č.      18-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
Schvaľuje zmluvu medzi Obcou Koškovce a Nadáciou SPP o poskytnutí finančného príspevku na 

projekt Rekonštrukcia obecného rozhlasu a splnomocňuje starostu obce na jej podpísanie. 

 

7. Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov. 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozhodnutím riaditeľa FPU o pridelení finančných 

prostriedkov vo výške 1 000,00 Eur na obnovu a rozšírenie knižničného fondu obecnej knižnice. 

Obec sa bude podieľať na nákupe kníh sumou vo výške 400,00-500,00 Eur. 

K predloženej informácii nemali poslanci pripomienky. 

 

8. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia. 

Neboli 

 

9. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

10. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

11. Neboli 
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12. Rôzne 

a./ námety občanov doručené obci – žiadne 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci – žiadne 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ficik, ktorý sa zaujímal o možnosť opravy kríža na poľnej ceste 

do Krosnej. Starosta obce uviedol, že uvedenú problematiku preverí a ak to bude možné, tak kríž 

obec opraví vlastnými silami a prostriedkami. 

 

Poslanec Ďurček sa zaujímal, aké otázky boli na starostu obce pri prezentácii verejného 

zhromaždenia v Dennom stacionári. Starosta obce ho oboznámil s priebehom prezentácie. 

 

13. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

 

14. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ a o 20:45 hod. ukončil zasadanie 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                           podpis          

 

 

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

podpis        
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P r í l o h y   
zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

29.05.2017: 

 

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

29.05.2017.  

2. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 29.05.2017 

 

 

 

 

 

  

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

 podpis        
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Prehľad prijatých uznesení z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Koškovce konaného dňa 29.05.2017: 

 

 

Uznesenie č.      13-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje:  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.05.2017 

 

Uznesenie č.      14-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení :  

člen komisie :              Martin Kočan 

                                    Bc. Andrej Ficik 

 

Uznesenie č.      15-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

A. berie na vedomie 

a) žiadosť starostu obce Koškovce - Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 v programe 

Podpora rozvoja športu na rok 2017 z Úradu vlády SR 

b) názov Multifunkčné ihrisko 18,0x33 m s umelým trávnikom a mantinelmi 

 

B. konštatuje, 

že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a s Územným plánom obce Koškovce. 

 

C. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti v rámci Výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe 

Podpora rozvoja športu na rok 2017 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o dotáciu, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne však 

do výšky 3 000,00 EUR (odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 

maximálne 42 976,22 EUR) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami 

projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Uznesenie č.      16-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
 

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE 

- zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach  schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na SO 

a) Názov projektu: ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE - zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov 
b) Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená 

z celkových oprávnených výdavkov  271 923,14 € predstavuje čiastku 13 596,16 €. 

d) Prípadné neoprávnené výdavky projektu  

 

Uznesenie č.      17-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

A. berie na vedomie 
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a) žiadosť starostu obce Koškovce - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) kód 

výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, 

b) názov ŽoNFP: „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce.“ 

 

B. konštatuje, 

že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a s Územným plánom obce Koškovce. 

 

C. schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce.“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom/obcou po schválení Žiadosti o NFP, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne však 

do výšky 7 000,00 EUR (odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 

maximálne 130 874,90 EUR) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami 

projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Uznesenie č.      18-29/05-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
Schvaľuje zmluvu medzi Obcou Koškovce a Nadáciou SPP o poskytnutí finančného príspevku na 

projekt Rekonštrukcia obecného rozhlasu a splnomocňuje starostu obce na jej podpísanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis        

 

 

 


