
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

30.06.2017 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 18:05 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 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

 

 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 - 7 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      19-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 30.06.2017 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

2.  

Základné prehľady a informácie – chod obce 

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 26.06.2017  - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Správy o ukončených kontrolách - predloženie 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 HK obce 
 

5.  

Záverečný účet obce 

 Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

 Záverečný účet obce 

HK obce 

p. Kontuľová 

 

6.  
Výročná správa obce za rok 2016 

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 p. Kontuľová 

 

7.  Návrh komunitného plánu Obce Koškovce starosta obce  

8.  Koncepcie a programy obce – informácia a stav starosta obce  

9.  
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Anton Gužík – žiadosť o opravu domu súp. č. 150 starosta obce 

 

10.  Vyhodnotenie priebehu turičných slávností starosta obce  

11.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

12.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

13.  

Rôzne starosta obce  

a./ námety občanov doručené obci   

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci   

c./ Futbalový turnaj Besko-Koškovce (2.7.2017 Besko) starosta obce  
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d./ Schôdza TJ Družstevník Koškovce 
starosta obce 
Peter Jenčík 

 

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

15.  Záver starosta obce  

 

 

Starosta obce  navrhol za členov návrhovej komisie: 

Anton Timák, Ing. Juraj Ďurček 

K predloženému návrhu  neboli podané žiadne pripomienky. 

O obsadení návrhovej komisie dal starosta obce hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Za zapisovateľku starosta určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

2. Základné prehľady a informácie – chod obce 

So stavom výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad zoznámila 

poslancov p. Kontuľová. Starosta obce zároveň informoval poslancov, že obec v tomto roku 

prešla zo skúšobnej do normálnej prevádzky programu daní. Konštatoval, že výber miestnych  

daní a poplatkov sa v tomto roku zlepšil, poslancov oboznámil s nedoplatkami. 

K predloženej informácii  neboli podané žiadne pripomienky. 

Poslanci informáciu vzali na vedomie. 

 

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

zasadnutia 

Vzhľadom k neúčasti HK na zasadaní OZ, starosta obce predložil poslancom Správu 

z finančnej kontroly v roku 2017 na OcÚ v Koškovciach – Kontrola účtovania cestovných 

náhrad a výšky stravného na rok 2016 a Správu z finančnej kontroly v roku 2017 na OcÚ 

v Koškovciach – Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za II. 

polrok 2016 pri dodržiavaní rozpočtu obce. 

Poslanci obidve správy vzali na vedomie. 

 

Správy HK tvoria prílohu č. 2/1 tejto zápisnice. 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Starosta obce predložil poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

spracovaný HK. 

K predloženému návrhu 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.      20-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

 

Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu č. 2/2 tejto zápisnice. 
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5. Záverečný účet obce 

- Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

Starosta obce zoznámil poslancov so Stanoviskom kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 

2016 

 

- Záverečný účet obce 

Záverečný účet obce Koškovce predložila poslancom p. Kontuľová. 

K záverečnému účtu obce 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.      21-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad 

 

Záverečný účet obce za rok 2016 tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 

 

 

6. Výročná správa obce za rok 2016 

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 

p. Kontuľová zoznámila poslancov s Výročnou správou obce za rok 2016 a Konsolidovanou 

výročnou správou obce za rok 2016. 

K predloženým správam 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.      22-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
Schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2016 a Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2016 

 

Výročná správa obce za rok 2016 a  Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 tvoria 

prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

7. Návrh komunitného plánu Obce Koškovce 

Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom Komunitného plánu Obce Koškovce na roky 

2017-2022. 

K predloženému návrhu nemali poslanci pozmeňovacie návrhy. 

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.      23-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
Schvaľuje Komunitný plán Obce Koškovce na roky 2017-2022 
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Komunitný plán Obce Koškovce na roky 2017-2022 tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

 

8. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

Starosta obce oboznámil poslancov, že minister životného prostredia nerozhodol o poskytnutí 

finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu pre obec Koškovce na zabezpečenie 

prístrojového vybavenia ČOV z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov aj napriek 

pozitívnemu hodnoteniu z kontroly z októbra 2016 o použití doteraz pridelených finančných 

prostriedkov na jej výstavbu. 

Nová žiadosť bude spracovaná v mesiaci október 2017. 

 vyhlásené a pripravované výzvy: 

 Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – do súčasnej doby nebolo rozhodnuté 

o pridelení dotácie 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 

odborných učební rôzneho druhu v základných školách: IROP - Integrovaný regionálny 

operačný program – podaná žiadosť 

 výzva z Operačného programu kvalita životného prostredia (ďalej len "OP KŽP"), 

zameraná na obstaranie kompostérov – obec sa nemôže zapojiť, pretože minimálna čiastka 

čerpania dotácie je vo výške 80 000,00 Eur, čo obec pri potrebe kúpy 180 ks kompostérov 

nespĺňa. 

 výzva Nadácie SPP s názvom Municipality, - rekonštrukcia obecného rozhlasu 12 000,00 

Eur – podpísaná zmluva, predpokladaný termín realizácie – júl – september 2017. 

 výmena verejného osvetlenia – podpísaná zmluva, očakávaná realizácia koncom augusta 

2017 

 zateplenie OcÚ spojené s rekonštrukciou vykurovania a elektroinštalácie – podaná žiadosť 

 rekonštrukcia miestnych komunikácií – ukončená 38 537,90 Eur, parkovisko 3 565,50 

Eur 

 ozvučenie domu smútku, bleskozvod + výzva na rekonštrukciu Domu smútku – 

ozvučenie + inštalácia bleskozvodu ukončené. Obec sa zapojí do výzvy na rekonštrukciu 

Domu smútku po jej vyhlásení 

 turičné slávnosti – 1 000,00 – PSK – v najbližšom čase bude obci doručená zmluva z PS 

na podpis 

 fond na podporu umenia 1 000,00 na nákup kníh – po doplnení požadovaných náležitostí 

bude obci zaslaná zmluva na podpis 

 kríž na cintoríne – rekonštrukcia je naplánovaná v mesiacoch júl-august 2017 

 prebiehajú dokončovacie práce na spracovaní geometrického plánu pre potreby 

vysporiadania vlastníckych vzťahov na nehnuteľnostiach pod miestnymi komunikáciami. 

 

Informáciu starostu obce vzali poslanci na vedomie 

 

9. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia. 

Starosta obce predložil poslancom podania od občanov, ktoré boli doručené obci od posledného 

zasadania OZ. 

1. Žiadosť Antona Gužíka o opravu domu č. 150 

Starosta obce uviedol, že navštívil p. Gužika a oboznámil ho so skutočnosťou, že obec 

predmetnú nehnuteľnosť v majetku obce neeviduje ako stavbu na bývanie, ale na 

skladové účely. Možnosť jej rekonštrukcie je podmienená vyčlenením finančných 

prostriedkov v rozpočte obce, čo v tomto roku v rozpočte nie je zahrnuté. Taktiež ho 

oboznámil so skutočnosťou, že v prípade rekonštrukcie uvedenej nehnuteľnosti na bytovú 

jednotku by obec musela zvýšiť nájomné. 
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Poslanci OZ v diskusii k predmetnému bodu uviedli, že vzhľadom k prioritám rozpočtu 

obce v tomto roku, obec nebude realizovať rekonštrukciu uvedenej nehnuteľnosti, 

poverili starostu obce, aby p. Gužíka vyrozumel o tomto stanovisku a žiadajú starostu 

obce, aby preveril možnosti a finančné náklady na rekonštrukciu predmetnej 

nehnuteľnosti v budúcich rokoch. 

2. Žiadosť Petry Valalikovej o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Petry Valalikovej o poskytnutie jednorázovej 

dávky v hmotnej núdzi. Uviedol, že vzhľadom ku skutočnosti, že P. Valaliková si podala 

žiadosť v deň konania zasadnutia, nemôže poslancom poskytnúť všetky relevantné 

skutočnosti k podanej žiadosti. Uviedol len, že menovaná má síce v obci evidovaný trvalý 

pobyt, avšak prechodné bydlisko má v Humennom a v našej obci sa nezdržiava. Navrhol, 

aby predmetná žiadosť bola prejednaná na nasledujúcom plánovanom zasadnutí OZ 

v septembri 2017, dovtedy pripraví pre rozhodnutie poslancov všetky potrebné podklady. 

S uvedeným návrhom poslanci vyjadrili súhlas. 

 

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.      24-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
1. Zamieta žiadosť Antona Gužíka o opravu domu so súpisným číslom 150 

a) žiada starostu obce, aby preveril možnosti a finančné náklady na rekonštrukciu 

predmetnej nehnuteľnosti v ďalšom rozpočtovom roku 

2. Rozhodnutie o žiadosti P. Valalikovej odkladá na zasadnutie OZ dňa 29.9.2017 a zároveň 

žiada starostu obce o prípravu podkladov. 

 

Kópia žiadosti Antona Gužíka a Petry Valalikovej  tvoria prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

3. Výstavba nájomných bytov v bytovom dome v obci 

Starosta obce informoval poslancov, že bol kontaktovaný agentúrou zaoberajúcou sa 

zabezpečením podania žiadosti na výstavbu nájomných bytov v obci. Predložil 

poslancom návrhy bytových domov s 11.  a 18 bytovými jednotkami, Vysvetlil 

podmienky pre realizáciu uvedenej akcie – financovanie prostredníctvom dotácie a úveru 

so ŠFRB a hlavne výber vhodného pozemku, možnosti jeho kúpy, resp. dlhodobého 

prenájmu pre potreby výstavby. 

Po diskusii poslancov starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

                   Proti – 2 (Ďurček, Kočan) 

                                     Zdržali sa – 1 (Jenčík) 

Uznesenie č.      25-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
Schvaľuje podanie žiadosti na výstavbu nájomných bytov v nájomnom dome v obci. 

Splnomocňuje starostu obce na rokovanie o možnosti odkúpenia resp. dlhodobého nájmu 

pozemku na výstavbu nájomného domu. 

 

10. Vyhodnotenie priebehu turičných slávností 

Starosta obce vyhodnotil priebeh turičných slávnosti zo dňa 5. júna 2017 a poďakoval všetkým 

zamestnancom obecného úradu za prípravu a zabezpečenie ich priebehu a taktiež všetkým 

poslancom OZ, ktorí sa na zabezpečovaní ich priebehu podieľali. Uviedol, že tento ročník bol čo 

sa týka účasti občanov najväčší, ohlasy verejnosti na usporiadanie slávností boli výborné. 
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11. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Aký je stav riešnia nájmu pozemkov od urbariátu Koškovce, ktoré užíva obec. 

Starosta obce uviedol, že po dokončení geometrického plánu a výbere pozemkov predloží OZ 

návrh zmluvy na nájom pozemkov, ktoré užíva obec. 

 

13. Rôzne 

a./ námety občanov doručené obci – žiadne 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci – žiadne 

c./ Futbalový turnaj Besko-Koškovce (2.7.2017 Besko) – starosta obce informoval poslancov, že 

dňa 2.7.2017 sa uskutoční v Besku recipročný priateľský futbalový zápas. 

 

V ďalšom starosta obce informoval poslancov, že voľby do VÚC sa uskutočnia 4.11.2017. 

 

14. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

 

15. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ a o 20:30 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 

30.06.2017: 

 

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

30.06.2017.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Správy HK: 

 Správa z finančnej kontroly v roku 2017 na OcÚ v Koškovciach – Kontrola účtovania 

cestovných náhrad a výšky stravného na rok 2016 

 Správu z finančnej kontroly v roku 2017 na OcÚ v Koškovciach – Kontrola 

hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za II. polrok 2016 pri 

dodržiavaní rozpočtu obce 

2. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

3. Záverečný účet obce za rok 2016 

4. Výročná správa obce za rok 2016, Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 

5. Komunitný plán Obce Koškovce na roky 2017-2022 

6. Kópia žiadosti Antona Gužíka, Kópia žiadosti Petry Valalikovej   

 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 30.06.2017 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 30.06.2017: 

 

 

Uznesenie č.      19-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 30.06.2017 

 

Uznesenie č.      20-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

 

Uznesenie č.      21-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 

 

Uznesenie č.      22-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2016 a Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2016 

 

Uznesenie č.      23-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Komunitný plán Obce Koškovce na roky 2017-2022 

 

Uznesenie č.      24-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

1. Zamieta žiadosť Antona Gužíka o opravu domu so súpisným číslom 150 

a) žiada starostu obce, aby preveril možnosti a finančné náklady na rekonštrukciu 

predmetnej nehnuteľnosti v ďalšom rozpočtovom roku 

2. Rozhodnutie o žiadosti P. Valalikovej odkladá na zasadnutie OZ dňa 29.9.2017 a zároveň 

žiada starostu obce o prípravu podkladov. 

 

Uznesenie č.      25-30/06-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje podanie žiadosti na výstavbu nájomných bytov v nájomnom dome v obci. 

Splnomocňuje starostu obce na rokovanie o možnosti odkúpenia resp. dlhodobého nájmu 

pozemku na výstavbu nájomného domu. 

 

 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

 


