
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

29.09.2017 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 6 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj Ing. Ján Horvát, 

ktorý požiadal o vystúpenie pred obecným zastupiteľstvom, poslanci OZ súhlasili s jeho 

vystúpením na začiatku rokovania OZ (obsah v bode 18 Rôzne  a./ - námety občanov doručené 

obci). 

 

 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 - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      28-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.09.2017 

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 26.09.2017  - 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.  

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 

2016 

Ing. Juraj 

Ďurček 

 

5.  Inventúra za rok 2016 p. Kontuľová  

6.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

2/2017 ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce 

Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby starosta obce 

 

7.  
Návrh vnútorného predpisu – Zásady pre vybavovanie 

sťažností v podmienkach obce Koškovce starosta obce 
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8.  
Návrh na zriadenie komisie - Komisia pre sťažnosti 

v podmienkach obce Koškovce  

 

9.  
Koncepcie a programy obce – informácia a stav starosta obce 

riaditeľ ZŠsMŠ 
 

10.  
Návrh riešenia majetkoprávnych vzťahov pozemkov 

miestnych komunikácií podľa spracovaného geometrického 

plánu starosta obce 

 

11.  Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3 starosta obce  

12.  

Zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatí do konca roka 2017 

- Strieborný podvečer a Mikuláš 

- Vianočný turnaj v stolnom tenise  

 

13.  
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Valaliková – žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi starosta obce 

 

14.  
Vedenie kroniky obce – návrh textu kroniky za rok 2016 

Ing. Juraj 

Ďurček 
 

15.  
Návrh textu do knihy o obciach – Slovensko z neba III starosta obce 

Ing. Juraj 

Ďurček 

 

16.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

17.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

18.  

Rôzne starosta obce  

a./ námety občanov doručené obci   

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci   

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

20.  Záver starosta obce  

 

Starosta obce  navrhol za členov návrhovej komisie: 

Anton Timák - predseda, Martin Danko 

K predloženému návrhu  neboli podané žiadne pripomienky. 

O obsadení návrhovej komisie dal starosta obce hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      29-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení: 

predseda komisie – Anton Timák 

člen komisie – Martin Danko 

 

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 ku dňu 

26.09.2017 zoznámila poslancov p. Kontuľová. Starosta obce konštatoval, že výber miestnych  

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

zoznam daňových dlžníkov bude zverejnený na webovej stránke obce v zmysle platných 

právnych predpisov. 

K predloženej informácii  neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 
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          Za – 6 (Danko, Ďurček, Gajdoš, Ficik, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   30-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

berie na vedomie informáciu starostu obce o Stave výberu miestnych daní a miestneho poplatku 

za komunálny odpad ku dňu 26.09.2017 

 

Informácia starostu obce tvorí prílohu č. 2/1 tejto zápisnice 

 

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

zasadnutia 

Starosta obce informoval poslancov, že do súčasnej doby neboli obci doručené správy 

kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti. Doručené správy budú poslancom predložené na 

najbližšom zasadaní OZ. 

 

4. 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 

2016 

Poslanec Ing. Juraj Ďurček oboznámil poslancov OZ so závermi rokovania Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Obecnom zastupiteľstve 

Koškovce. Uviedol, že komisia preskúmala a vyhodnotila majetkové priznanie starostu obce za 

rok 2016 a vydala Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti 

a pravdivosti majetkového priznania so záverom, že majetkové pomery Ing. Vladimíra Babiča 

starostu obce Koškovce nepresahujú súhrn jeho platových pomerov a iných vyčísliteľných 

príjmov. 

K predloženej informácii  neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.   31-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce: 

schvaľuje Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti 

majetkového priznania Ing. Vladimíra Babiča starostu obce Koškovce 

 

Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti 

majetkového priznania a kópia Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za kalendárny rok 2016 tvorí prílohu č. 2/2 tejto zápisnice. 

 

 

5. Inventúra za rok 2016 

S výsledkami inventúry za rok 2016 zoznámila poslancov p. Kontuľová. 

P predloženej informácii neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce zároveň navrhol za členov komisie na inventúru za rok 2017 poslancov: Ing. Michala 

Gajdoša, Antona Timáka a Martina Danka. Uvedení poslanci s členstvom v komisii súhlasili. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 
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                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.   32-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

a) schvaľuje inventúru za rok 2016 

b) schvaľuje za členov komisie na inventúru za rok 2017 poslancov: Ing. Michal Gajdoš, 

Anton Timák, Martin Danko 

 

Inventúra za rok 2016 tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 

 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 2/2017 ktorým sa mení  

všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb 

a úhradách za sociálne služby 

Starosta obce zoznámil poslancov s návrhom VZN a dôvodovou správou. Informoval poslancov, 

že v zákonnej lehote neboli podané žiadne pripomienky k predmetnému VZN. 

K predloženému návrhu nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.   33-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Koškovce č. 2/2017 ktorým sa mení  všeobecne 

záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za 

sociálne služby 

 

VZN č. 2/2017 tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

7. Návrh vnútorného predpisu – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce 

Koškovce 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach 

obce Koškovce a s dôvodovou správou. 

K predloženému návrhu nemali poslanci pozmeňovacie návrhy. 

K predloženému návrhu nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   34-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Koškovce 

 

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Koškovce tvoria prílohu č. 2/5 tejto 

zápisnice. 

 

8. Návrh na zriadenie komisie - Komisia pre sťažnosti v podmienkach obce Koškovce 

Starosta obce predniesol návrh na členov komisie pre sťažnosti v podmienkach obce Koškovce 

a návrh na náhradníkov. 

K predloženému návrhu nemali poslanci doplňujúce návrhy. 
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Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.   35-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

I.  za členov komisie pre sťažnosti v podmienkach obce Koškovce poslancov: 

1. Andrej Ficik 

2. Martin Kočan 

3. Anton Timák 

 

II. za náhradníkov komisie pre sťažnosti v podmienkach obce Koškovce poslancov: 

1. Martin Danko 

2. Ing. Michal Gajdoš 

 

9. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

Starosta obce oboznámil poslancov s informáciou starostu obce o koncepciách a programoch 

obce.  

 Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – v prvom kole obec neobdržala 

dotáciu, bude zapojená do 2. kola 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 

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

operačný program – zatiaľ nerozhodnuté 

 výzva na rekonštrukciu telocviční - zatiaľ nerozhodnuté 

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

Eur – prebieha rekonštrukcia obecného rozhlasu. Ukončenie pravdepodobne na budúci 

týždeň. 

 výmena verejného osvetlenia – prebieha výmena svetelných bodov, ku dnešnému dňu 

potrebné vymeniť a doplniť ešte 15 ks svietidiel. 12.10.2017 bude pozastavená dodávka el. 

energie v obci, počas ktorej prebehne výmena a doplnenie rozvádzačov, následne verejné 

osvetlenie v obci bude svietiť počas celej noci. 

 zateplenie OcÚ spojené s rekonštrukciou vykurovania a elektroinštalácie – žiadosť 

podaná, zatiaľ nerozhodnuté (výsledok do 3-4 mesiacov). 

 fond na podporu umenia 1 000,00 na nákup kníh – podpísaná zmluva, financie sú dnešným 

dňom na účte obce, do konca roka prebehne modernizácia knižničného fondu. 

 kríž na cintoríne – do 15.10.2017 bude aj obloženie mramorom 

 obec spracováva dokumentáciu k výzve na rekonštrukciu Domu Nádeje s predpokladanou 

hodnotou investície 120 000,00 Eur bez spoluúčasti obce (okrem projektovej 

dokumentácie, ktorá musí byť uhradená v tomto roku – potom do oprávnených výdavkov 

projektu) 

 obec spracováva dokumentáciu k výzve na výstavbu športovísk – multifunkčné ihrisko – 

predpokladaná hodnota investície ešte nie je stanovená (cca 70 – 80 tisíc). Financovanie 

ako v predchádzajúcom prípade (projektová dokumentácia spracovaná – upravovať sa 

bude iba pre podmienky výzvy) 

 obec spracováva žiadosť o NFP z Environmentálneho fondu na prístrojové vybavenie 

ČOV – vzhľadom ku skutočnosti, že maximálna výška NFP je stanovená na 200 tisíc Eur, 

obec sa snaží o spustenie aspoň jednej komory ČOV. 
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 obec spustila prevádzku merača rýchlosti na ceste Hankovce – Koškovce, výsledky budú 

v pravidelných intervaloch odstupované DI Humenné 

 premiestnenie značiek začiatku a konca obce – neodsúhlasené DI Humenné. Prijatý 

kompromis – na úrovni kríža pri vstupe do obce bude dopravnou značkou obmedzená 

povolená rýchlosť na 70 km/h 

 osadenie dopravného zrkadla pri výjazde od hrádze na hlavnú cestu – v týždni od 

16.10.2017 po čerpaní dovoleniek pracovníkov OcÚ a pokosení priestorov cintorína 

 prístavba k školskej kuchyni – vzhľadom k vysokému rozpočtu investície bolo riaditeľovi 

ZŠ s MŠ navrhnuté riešenie – rozšírenie ŠK aj o jeho kanceláriu – menšia investícia do 

stavebných úprav. 

 plánovaná výstavba bytového domu – doposiaľ nie je jasné stanovisko cirkvi k predaju – 

dlhodobému prenájmu pozemkov. 

 na deň 2.10.2017 naplánovaná kolaudácia sociálnej budovy na ihrisku – príprava potrebnej 

dokumentácie 

 voľby do samosprávnych krajov – do 10.10.2017 zasadnutie okrskovej volebnej komisie 

 

K vyriešeniu nedostatočných priestorov pre ŠK bolo navrhnuté vykonať poslanecký prieskum 

v priestoroch školy s cieľom posúdiť navrhované riešenie rozšírenia ŠK.  

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   36-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

a.) berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

b.) schvaľuje vykonanie poslaneckého prieskumu v priestoroch školy na deň 02.10.2017  od 

15:00 hod za účasti všetkých poslancov OZ. 

 

10. Návrh riešenia majetkoprávnych vzťahov pozemkov miestnych komunikácií podľa 

spracovaného geometrického plánu 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom žiadosti o zápis nehnuteľného majetku obce 

Koškovce do katastra nehnuteľností a s postupom pri vyznačení zákonného vecného bremena 

v prospech obce pod miestnymi komunikáciami.  

K predloženému návrhu nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 
Uznesenie č.   37-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

sa uznáša na zriadení vecného bremena v prospech Obce Koškovce na pozemkoch pod miestnymi 

komunikáciami podľa geometrického plánu číslo 32389833-59/2017. Ide o nasledujúce 

nehnuteľnosti – stavby (telesá) miestnych komunikácií: 

 

 

č. parc. Druh pozemku m2 LV č. 

646/16 orná pôda 24 647 
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646/15 orná pôda 31 523 

646/14 orná pôda 11 407 

 
646/13 orná pôda 44 

646/12 orná pôda 23 609 

646/11 orná pôda 22 13 

646/10 orná pôda 26 251 

646/1 orná pôda 27 649 

646/9 orná pôda 28 611 

646/8 orná pôda 20 650 

646/7 orná pôda 18 651 

646/6 orná pôda 21 673 

646/5 orná pôda 41 541 

466/47 orná pôda 2 554 

646/4 orná pôda 19 

466/46 orná pôda 18 78 

466/45 orná pôda 54 619 

466/44 orná pôda 29 74 

466/43 orná pôda 13 80 

466/42 orná pôda 24 675 

466/41 orná pôda 17 603 

466/40 orná pôda 12 676 

466/39 orná pôda 46 162 

466/38 orná pôda 14 613 

466/37 orná pôda 60 267 

466/36 orná pôda 37 182 

466/35 orná pôda 21 680 

466/34 orná pôda 44 171 

466/33 orná pôda 43 683 

466/32 orná pôda 43 684 

466/31 orná pôda 24 625 

466/30 orná pôda 24 34 

466/29 orná pôda 27 216 

466/28 orná pôda 27 686 

466/27 orná pôda 28 687 

466/26 orná pôda 26 216 

466/25 orná pôda 29 407 

466/24 orná pôda 70 615 
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466/23 orná pôda 47 84 

466/22 orná pôda 41 625 

466/21 orná pôda 63 274 

466/20 orná pôda 21 688 

466/19 orná pôda 21 689 

466/18 orná pôda 13 690 

466/17 orná pôda 32 646 

466/16 orná pôda 12 693 

466/15 orná pôda 50 694 

466/14 orná pôda 45 682 

466/13 orná pôda 43 259 

466/12 orná pôda 37 34 

466/11 orná pôda 29 695 

466/10 orná pôda 31 641 

466/9 orná pôda 16 696 

466/8 orná pôda 22 697 

466/7 orná pôda 22 230 

466/6 orná pôda 23 698 

466/5 orná pôda 30 699 

466/4 orná pôda 37 700 

466/3 orná pôda 49 701 

466/2 orná pôda 55 702 

466/1 orná pôda 66 703 

651/4 orná pôda 10 704 

651/3 orná pôda 63 705 

697/4 ostatná plocha 41 526 

697/12 ostatná plocha 6 

697/2 orná pôda 114 732 

698/2 trvalý trávnatý porast 46 617 

697/5 orná pôda 33 554 

697/6 orná pôda 32 656 

697/7 orná pôda 58 162 

697/8 orná pôda 20 664 

697/9 orná pôda 12 675 

697/10 orná pôda 10 553 

697/11 orná pôda 1 606 

696/2 trvalý trávnatý porast 1 689 
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696/3 trvalý trávnatý porast 5 690 

696/4 trvalý trávnatý porast 6 842 

696/5 trvalý trávnatý porast 7 259 

696/6 trvalý trávnatý porast 7 878 

512/3 zastavaná plocha a nádvorie 488 

153 

779/9 zastavaná plocha a nádvorie 120 

779/10 zastavaná plocha a nádvorie 180 

781/2 trvalý trávnatý porast 69 

781/3 trvalý trávnatý porast 456 

782/2 orná pôda 800 

481/1 trvalý trávnatý porast 1123 

526 
481/3 trvalý trávnatý porast 1428 

481/4 trvalý trávnatý porast 854 

481/5 trvalý trávnatý porast 579 

512/1 ostatná plocha 42 540 

512/4 záhrada 45 810 

512/5 záhrada 22 661 

481/2 ostatná plocha 44 753 

697/3 ostatná plocha 5 625 

 

 

Žiadosť o zápis nehnuteľného majetku obce Koškovce do katastra nehnuteľností tvorí prílohu č. 

2/6 tejto zápisnice. 

 

11. Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3 

S návrhom rozpočtových opatrení zoznámila poslancov p. Kontuľová. 

K predloženým návrhom rozpočtových opatrení nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o Rozpočtovom opatrení č. 1 o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   38-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o Rozpočtovom opatrení č. 2 o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   39-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 
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Starosta obce predložil návrh uznesenia o Rozpočtovom opatrení č. 3 o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   40-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3 tvoria prílohu č. 2/7 tejto zápisnice. 

 

12. Zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí do konca roka 2017 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom termínov a finančným zabezpečením kultúrnych 

akcií do konca roka 2017. 

K predloženému návrhu neboli podané žiadne doplňujúce návrhy.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   41-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

I. Schvaľuje finančné zabezpečenia kultúrneho podujatia Strieborný podvečer a Mikuláš vo 

výške 5,00 Eur na darčeky do každej domácnosti v obci a 6,00 Eur na darčeky pre deti.  

Termín konania 3.12. 0 15:00 hod. 

II. Schvaľuje termín konania Vianočného turnaja v stolnom tenise na deň 30.12.2017 od 10:00 

hod. 

 

13. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 

Starosta obce zoznámil poslancov s informáciou k podanej žiadosti P. Valalikovej o poskytnutie 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

K predloženej informácii neboli podané žiadne doplňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   42-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Zamieta žiadosť Petry Valalikovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

 

Kópia žiadosti Petry Valalikovej a Informácia starostu obce tvoria prílohu č. 2/8 tejto zápisnice. 

Vzhľadom k ochrane osobných údajov je uvedená príloha neverejná a nie je možné ju 

sprístupniť k nahliadnutiu pre neoprávnené osoby. 

 

14. Vedenie kroniky obce 

S návrhom textu do kroniky obce za rok 2016 zoznámil poslancov kronikár obce – poslanec Ing. 

Juraj Ďurček.  

Vzhľadom k predneseným pripomienkam poslancov, starosta obce predložil návrh uznesenia, 

o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 
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                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.   43-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
ukladá kronikárovi obce zapracovať pripomienky k návrhu zápisu textu kroniky za rok 2016 do 

konca októbra 2017 a opätovne predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

Návrh textu zápisu do kroniky za rok 2016 tvorí prílohu č. 2/9 tejto zápisnice. 

 

15. Návrh textu do knihy o obciach – Slovensko z neba III 

S návrhom textu do pripravovanej knihy o obciach – Slovensko z neba III., zoznámil poslancov 

starosta obce. Na základe prednesených pripomienok starosta obce upravil návrh textu a predložil 

návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.   44-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje text do knihy o obciach – Slovensko z neba III v nasledujúcom znení: 

Koškovce ležia v údolí rieky Laborec, v prostredí lesov a lúk Nízkych Beskýd. Prvá písomná 

zmienka o obci pochádza z roku 1478. Koškovčania si cenia život v lone prírody, ctia rodičovské 

tradície a ľudské hodnoty. V súčasnosti je v obci 182 domov v ktorých žije 610 obyvateľov. 

Koškovce vzhľadom k svojej polohe plnia úlohu spádovej obce.  

Nový kostol zasvätený Duchu svätému (vysvätený v roku 1982) je dominantou obce. V jeho 

interiéri sú vitrážové okná akad. maliara Vincenta Hložníka. 

 

 

16. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

17. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

18. Rôzne 

a./ námety občanov doručené obci – Ing. Ján Horvát 

Ing. Ján Horvát požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o riešenie vysporiadania pozemkov 

na novej ulici v lokalite „Polštvrťky“. Navrhoval, aby obec vybavila zámenu pozemkov medzi 

rímskokatolíckou cirkvou a vlastníkmi nasledujúcich ďalších pozemkov tak, aby z uvedených 

parciel bolo možné vytvoriť stavebné parcely podľa územného plánu a jednotliví vlastníci, jedným 

z nich je aj on, by po zámene vlastnili stavebné pozemky podľa výmery, ktorá im prislúcha 

vzhľadom k terajšej výmere pozemkov. Požadoval, aby obec zabezpečila spracovanie 

geometrických plánov a rokovala s cirkvou o zámene pozemkov. 

Starosta obce uviedol, že rokovania s predstaviteľmi cirkvi stále nie sú dokončené a do súčasnej 

doby nie je jasné,  či cirkev bude ochotná obci odpredať pozemok na výstavbu bytového domu, 

alebo iba dať do dlhodobého prenájmu. Obec hľadá aj iné možné riešenia, vrátane inej lokality na 

výstavbu. Ďalej uviedol, že na financovaní spracovania geometrických plánov by sa mali podieľať 

vlastníci uvedených parciel a obec by mala byť iba nápomocná pri rokovaniach o zámene 

pozemkov. 

Poslanec Kočan uviedol, že nevidí dôvod, prečo by mala obec financovať spracovanie 

geometrických plánov pre majiteľov uvedených pozemkov. 

Starosta obce navrhol stretnutie predstaviteľov obce, cirkvi a Ing. Horváta v najbližšom možnom 

termíne s cieľom zistiť stanovisko cirkvi k možnej zámene, predaju resp. prenájmu pozemkov 

v uvedenej lokalite. S uvedeným návrhom všetci zúčastnení vyjadrili súhlas. 
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b./ písomné pripomienky občanov doručené obci – žiadne 

 

19. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

 

20. 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 

29.09.2017: 

 

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

29.09.2017.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Informácia starostu obce o stave výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 26.09.2017. 

2. Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti 

majetkového priznania a kópia Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov za kalendárny rok 2016. 

3. Inventúra za rok 2016. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2017 ktorým sa mení  všeobecne 

záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách 

za sociálne služby. 

5. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Koškovce. 

6. Žiadosť o zápis nehnuteľného majetku obce Koškovce do katastra nehnuteľností.   

7. Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3. 

8. Kópia žiadosti Petry Valalikovej a Informácia starostu obce. Vzhľadom k ochrane 

osobných údajov je uvedená príloha neverejná a nie je možné ju sprístupniť 

k nahliadnutiu pre neoprávnené osoby. 
9. Návrh textu zápisu do kroniky za rok 2016. 

 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 29.09.2017 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 29.09.2017: 

 

 

Uznesenie č.      28-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.09.2017 

 

Uznesenie č.      29-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení: 

predseda komisie – Anton Timák 

člen komisie – Martin Danko 

 

Uznesenie č.   30-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

berie na vedomie informáciu starostu obce o Stave výberu miestnych daní a miestneho poplatku 

za komunálny odpad ku dňu 26.09.2017 

 

Uznesenie č.   31-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce: 

schvaľuje Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti 

majetkového priznania Ing. Vladimíra Babiča starostu obce Koškovce 

 

Uznesenie č.   32-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

a) schvaľuje inventúru za rok 2016 

b) schvaľuje za členov komisie na inventúru za rok 2017 poslancov: Ing. Michal Gajdoš, 

Anton Timák, Martin Danko 

 

Uznesenie č.   33-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Koškovce č. 2/2017 ktorým sa mení  všeobecne 

záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za 

sociálne služby 

 

Uznesenie č.   34-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Koškovce 

 

Uznesenie č.   35-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

III.  za členov komisie pre sťažnosti v podmienkach obce Koškovce poslancov: 

4. Andrej Ficik 

5. Martin Kočan 

6. Anton Timák 

 

IV. za náhradníkov komisie pre sťažnosti v podmienkach obce Koškovce poslancov: 

3. Martin Danko 

4. Ing. Michal Gajdoš 

 

Uznesenie č.   36-29/09-2017  
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Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

a.) berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

b.) schvaľuje vykonanie poslaneckého prieskumu v priestoroch školy na deň 02.10.2017  od 

15:00 hod za účasti všetkých poslancov OZ. 

 

Uznesenie č.   37-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

sa uznáša na zriadení vecného bremena v prospech Obce Koškovce na pozemkoch pod miestnymi 

komunikáciami podľa geometrického plánu číslo 32389833-59/2017. Ide o nasledujúce 

nehnuteľnosti – stavby (telesá) miestnych komunikácií: 

 

č. parc. Druh pozemku m2 LV č. 

646/16 orná pôda 24 647 

646/15 orná pôda 31 523 

646/14 orná pôda 11 407 

 
646/13 orná pôda 44 

646/12 orná pôda 23 609 

646/11 orná pôda 22 13 

646/10 orná pôda 26 251 

646/1 orná pôda 27 649 

646/9 orná pôda 28 611 

646/8 orná pôda 20 650 

646/7 orná pôda 18 651 

646/6 orná pôda 21 673 

646/5 orná pôda 41 541 

466/47 orná pôda 2 554 

646/4 orná pôda 19 

466/46 orná pôda 18 78 

466/45 orná pôda 54 619 

466/44 orná pôda 29 74 

466/43 orná pôda 13 80 

466/42 orná pôda 24 675 

466/41 orná pôda 17 603 

466/40 orná pôda 12 676 

466/39 orná pôda 46 162 

466/38 orná pôda 14 613 

466/37 orná pôda 60 267 

466/36 orná pôda 37 182 

466/35 orná pôda 21 680 

466/34 orná pôda 44 171 
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466/33 orná pôda 43 683 

466/32 orná pôda 43 684 

466/31 orná pôda 24 625 

466/30 orná pôda 24 34 

466/29 orná pôda 27 216 

466/28 orná pôda 27 686 

466/27 orná pôda 28 687 

466/26 orná pôda 26 216 

466/25 orná pôda 29 407 

466/24 orná pôda 70 615 

466/23 orná pôda 47 84 

466/22 orná pôda 41 625 

466/21 orná pôda 63 274 

466/20 orná pôda 21 688 

466/19 orná pôda 21 689 

466/18 orná pôda 13 690 

466/17 orná pôda 32 646 

466/16 orná pôda 12 693 

466/15 orná pôda 50 694 

466/14 orná pôda 45 682 

466/13 orná pôda 43 259 

466/12 orná pôda 37 34 

466/11 orná pôda 29 695 

466/10 orná pôda 31 641 

466/9 orná pôda 16 696 

466/8 orná pôda 22 697 

466/7 orná pôda 22 230 

466/6 orná pôda 23 698 

466/5 orná pôda 30 699 

466/4 orná pôda 37 700 

466/3 orná pôda 49 701 

466/2 orná pôda 55 702 

466/1 orná pôda 66 703 

651/4 orná pôda 10 704 

651/3 orná pôda 63 705 

697/4 ostatná plocha 41 526 

697/12 ostatná plocha 6 
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697/2 orná pôda 114 732 

698/2 trvalý trávnatý porast 46 617 

697/5 orná pôda 33 554 

697/6 orná pôda 32 656 

697/7 orná pôda 58 162 

697/8 orná pôda 20 664 

697/9 orná pôda 12 675 

697/10 orná pôda 10 553 

697/11 orná pôda 1 606 

696/2 trvalý trávnatý porast 1 689 

696/3 trvalý trávnatý porast 5 690 

696/4 trvalý trávnatý porast 6 842 

696/5 trvalý trávnatý porast 7 259 

696/6 trvalý trávnatý porast 7 878 

512/3 zastavaná plocha a nádvorie 488 

153 

779/9 zastavaná plocha a nádvorie 120 

779/10 zastavaná plocha a nádvorie 180 

781/2 trvalý trávnatý porast 69 

781/3 trvalý trávnatý porast 456 

782/2 orná pôda 800 

481/1 trvalý trávnatý porast 1123 

526 
481/3 trvalý trávnatý porast 1428 

481/4 trvalý trávnatý porast 854 

481/5 trvalý trávnatý porast 579 

512/1 ostatná plocha 42 540 

512/4 záhrada 45 810 

512/5 záhrada 22 661 

481/2 ostatná plocha 44 753 

697/3 ostatná plocha 5 625 

 

 

Uznesenie č.   38-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 

 

Uznesenie č.   39-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 
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Uznesenie č.   40-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3 

 

Uznesenie č.   41-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

I. Schvaľuje finančné zabezpečenia kultúrneho podujatia Strieborný podvečer a Mikuláš vo 

výške 5,00 Eur na darčeky do každej domácnosti v obci a 6,00 Eur na darčeky pre deti.  

Termín konania 3.12. 0 15:00 hod. 

II. Schvaľuje termín konania Vianočného turnaja v stolnom tenise na deň 30.12.2017 od 10:00 

hod. 

 

Uznesenie č.   42-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Zamieta žiadosť Petry Valalikovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

Uznesenie č.   43-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 
ukladá kronikárovi obce zapracovať pripomienky k návrhu zápisu textu kroniky za rok 2016 do 

konca októbra 2017 a opätovne predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

 

Uznesenie č.   44-29/09-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje text do knihy o obciach – Slovensko z neba III v nasledujúcom znení: 

Koškovce ležia v údolí rieky Laborec, v prostredí lesov a lúk Nízkych Beskýd. Prvá písomná 

zmienka o obci pochádza z roku 1478. Koškovčania si cenia život v lone prírody, ctia rodičovské 

tradície a ľudské hodnoty. V súčasnosti je v obci 182 domov v ktorých žije 610 obyvateľov. 

Koškovce vzhľadom k svojej polohe plnia úlohu spádovej obce.  

Nový kostol zasvätený Duchu svätému (vysvätený v roku 1982) je dominantou obce. V jeho 

interiéri sú vitrážové okná akad. maliara Vincenta Hložníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

 


