
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

08.12.2017 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 5 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

 

 Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky. Zároveň navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Danka a Timáka. 

K predloženému návrhu programu rokovania a k členom návrhovej komisie poslanci OZ nemali 

žiadne pozmeňovacie návrhy. 

O programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      45-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 08.12.2017 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Anton Timák 

 člen komisie – Martin Danko 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  
starosta obce 

45-08/12-2017 

 

2.  

Rozpočet  obce  - čerpanie rozpočtu obce ku dňu 

30.11.2017 – informácia 

a) Rozpočet bežných príjmov 

b) Rozpočet bežných výdavkov 

c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky) 

d) Rozpočet finančných operácií 

starosta obce 

p. Kontuľová 

46-08/12-2017 

 

3.  

Základné prehľady a informácie – chod obce 

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 30.11.2017  - informácia 

starosta obce 

p. Kontuľová 

47-08/12-2017 

 

4.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Správy o ukončených kontrolách – predloženie 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

Hlavný 

kontrolór 

obce 
48-08/12-2017 

 

5.  

Návrh rozpočtu obce pre rok 2018 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2018 

- Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

HK 

starosta obce 

p. Kontuľová 

49-08/12-2017 
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6.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
starosta obce 

50-08/12-2017 

 

7.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

4/2017 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 
starosta obce 

51-08/12-2017 

 

8.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

5/2017 ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce 

Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby 
starosta obce 

52-08/12-2017 

 

9.  
Združenie Koškovského mikroregiónu – vznik záujmového 

združenia obcí 
starosta obce 

53-08/12-2017 

 

10.  
Návrh riešenia majetkoprávnych vzťahov pozemkov 

miestnych komunikácií podľa spracovaného geometrického 

plánu – zmluva s urbariátom 
starosta obce 

54-08/12-2017 

 

11.  
Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

starosta obce 

55-08/12-2017 
 

12.  
Návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce 

starosta obce 

56-08/12-2017 
 

13.  
Vedenie kroniky obce – návrh textu kroniky za rok 2016 

Ing. Juraj 

Ďurček 

57-08/12-2017 

 

14.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia   

15.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

16.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

17.  

Rôzne   

a./ vyhodnotenie – Mikuláš 2017, strieborný podvečer starosta obce  

b./ námety občanov doručené obci   

c./ písomné pripomienky občanov doručené obci   

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

19.  Záver starosta obce  

 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

2. Rozpočet  obce  - čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.11.2017 – informácia 

S čerpaním rozpočtu obce ku dňu 30.11.2017 zoznámila poslancov obce p. Kontuľová. 

Starosta obce konštatoval, že plnenie rozpočtu prebieha podľa plánu, pripomenul zvýšené 

výdavky na originálne kompetencie pre ZŠaMŠ, ktoré boli schválené rozpočtovými 

opatreniami. 

K predloženej informácii nemali poslanci OZ žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      46-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Berie na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 31.11.2017 

 

Informácia starostu obce o plnení rozpočtu tvorí prílohu č. 2/1 tejto zápisnice. 
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3. Základné prehľady a informácie – chod obce 

So stavom výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu 

30.11.2017 zoznámila poslancov p. Kontuľová. Starosta obce konštatoval, že výber miestnych  

daní a poplatkov sa u fyzických osôb v tomto roku zlepšil, poslancov oboznámil 

s nedoplatkami. Uviedol, že ku dňu 8.12.2017 je vedené jedno exekučné konanie pre 

nedoplatok na miestnej dani u právnickej osoby, ďalej bol podaný jeden návrh na exekúciu na 

exekučný súd v Banskej Bystrici pre nedoplatok na miestnom poplatku za KO, ďalej obec 

vymohla exekúciou miestny poplatok za KO od fyzickej osoby a obec začne exekúciu voči 

FO za nedoplatok na miestnom poplatku za KO. Ostatné miestne dane a poplatky boli 

uhradené. 

K predloženej informácii  neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      47-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

poplatku za komunálny odpad ku dňu 31.11.2017 

 

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

zasadnutia 

Správy o ukončených kontrolách: 

 Správa finančnej kontroly v roku 2017 na Obecnom úrade v Koškovciach – júl-august 

2017 – Kontrola výkonu verejnej správy, plnenie uznesení zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a vydávanie rozhodnutí obcou v správnom konaní 

 Správa finančnej kontroly v roku 2017 na Obecnom úrade v Koškovciach – september-

október 2017 – Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za 

I. polrok 2017 

Starosta obce zoznámil poslancov so správami HK od posledného zasadnutia OZ. 

K predloženým správam neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Koškovce na I. polrok 

2018 

K predloženému plánu kontrol nemali poslanci žiadne pozmeňujúce návrhy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      48-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

1. berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol na Obecnom 

úrade v Koškovciach 

2. Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na I. polrok 2018 

 

Správy z finančnej kontroly a plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na I. polrok 2018 tvoria 

prílohu č. 2/2 tejto zápisnice. 
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5. Návrh rozpočtu obce pre rok 2018 

S návrhom rozpočtu obce zoznámila poslancov p. Kontuľová. 

Starosta obce uviedol, že obec bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 

v celkovej výške 1 727 500,00 Eur. Uviedol však, že uvedená celková výška rozpočtu sa bude 

v roku 2018 meniť v závislosti od schválených dotácií na investičné akcie obce a prevádzku 

denného stacionára. 

Starosta obce poslancov oboznámil so Stanoviskom kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

Koškovce na rok 2018. 

Starosta obce predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 4 za rok 2017 – podklad pre výkaz 

fin 1-12, skutočné čerpanie rozpočtu. 

K predloženému návrhu rozpočtu obce nemali poslanci žiadne pozmeňujúce návrhy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      49-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

1. Schvaľuje rozpočet obce Koškovce na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií. 

2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

Rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019-2020, Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

Koškovce na rok 2018 a Rozpočtové opatrenie č. 4 tvoria prílohu č. 2/3 tejto zápisnice 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 3/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb 

S návrhom VZN a dôvodovou správou zoznámil poslancov starosta obce. 

K predloženému návrhu VZN nemali poslanci pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      50-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb 

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 4/2017 ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

S návrhom VZN a dôvodovou správou zoznámil poslancov starosta obce. Uviedol, že vzhľadom 

k lepšiemu triedeniu odpadu sa znížili náklady obce na vývoz veľkokapacitných kontajnerov. 
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V roku 2018 je aj predpoklad zníženia nákladov na zberné nádoby, pretože väčšina poškodených 

plechových zberných nádob bola vymenená a boli aj doplnené zberné nádoby do domácností 

podľa počtu ich obyvateľov. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam navrhuje zníženie sadzby 

poplatku za komunálny odpad.  

Poplatok za vývoz stavebného odpadu navrhol starosta obce ponechať v terajšej výške pre 

jednotlivých pôvodcov stavebného odpadu a nezahŕňať ho do sadzby poplatku za KO, pretože 

nevidí dôvod, prečo by sa mali všetci obyvatelia obce podieľať na jeho vývoze, pokiaľ 

nevykonávajú žiadnu rekonštrukciu a stavebné úpravy svojich domácností. 

K predloženému návrhu VZN nemali poslanci pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      51-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2017 ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2017 ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 
 

 

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

nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Koškovce tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

O 15:45 hod. starosta obce vyhlásil 20 min. prestávku v rokovaní 

O 16:10 starosta obce pokračoval vo vedení rokovania OZ. Prítomní – 5 poslanci (Danko, 

Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení  

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

a úhradách za sociálne služby 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN a dôvodovou správou. Uviedol, že k zvýšenie  

úhrady za sociálne služby - za poskytovanie stravovania v dennom stacionári na 1,50 €/ deň 

navrhuje z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách a zníženia dotácie štátu na tento druh 

sociálnej služby. 

K predloženému návrhu VZN nemali poslanci pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      52-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení  

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

služieb a úhradách za sociálne služby 
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II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení  

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

služieb a úhradách za sociálne služby 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení  všeobecne záväzné 

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

služby tvorí prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

9. Združenie Koškovského mikroregiónu – vznik záujmového združenia obcí 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že pôvodné Združenie Koškovského mikroregiónu 

prechádza transformáciou z dôvodu, že v tomto združení nemôžu byť zastúpené okrem obcí žiadne 

iné právnické a podnikateľské subjekty. Z uvedeného dôvodu bude ZKM zrušené a na registráciu 

na ministerstvo vnútra bude po súhlase všetkých dotknutých obcí predložené  na registráciu nový 

subjekt Združenie obcí Koškovského mikroregiónu. Na zakladajúcom valnom zhromaždení bol 

starosta obce zvolený podpredsedom výkonného výboru združenia obcí. 

K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      53-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo   

a.) Vznik záujmového združenia obcí - „Združenie obcí Koškovského mikroregiónu“ 

2. Schvaľuje 

Vstup obce Koškovce do záujmového združenia obcí „ZDRUŽENIE OBCÍ KOŠKOVSKÉHO 

MIKROREGIÓNU“ 

 

10. Návrh riešenia majetkoprávnych vzťahov pozemkov miestnych komunikácií podľa 

spracovaného geometrického plánu – zmluva s urbariátom 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom riešenia majetkoprávnych vzťahov pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami. Konštatoval, že do súčasnej doby odbor katastra nehnuteľností 

nezapísal vecné bremená na pozemky po MK.  

Uviedol, že na dvoch rokovaniach členov výboru urbariátu oboznámil so zámyslom obce o užívaní 

pozemkov obce pod miestnymi komunikáciami a prerokoval s nimi aj predbežný návrh zmluvy 

o nájme pozemkov. 

Poslancom predložil návrh zmluvy a podrobne vysvetlil podmienky prenájmu dotknutých 

pozemkov pod MK.  Uviedol, že sa osobne zúčastní najbližšej schôdze celého výboru urbariátu, 

na ktorej predloží návrh zmluvy na posúdenie a schválenie. 

K návrhu zmluvy o nájme pozemkov pod miestnymi komunikáciami nemali poslanci žiadne 

pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      54-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo   

Zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce 
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2. Schvaľuje 

Zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce 

Zmluva o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce tvorí prílohu č. 2/7 tejto zápisnice. 

 

11. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

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

obce.  

 vyhlásené a pripravované výzvy: 

 Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry –obec podá žiadosť o dotáciu v 2. kole 

 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 - nepridelené 

 výzva Nadácie SPP s názvom Municipality, - rekonštrukcia obecného rozhlasu ukončená, 

vyúčtovanie zaslané nadácii. 

 výmena verejného osvetlenia – prebieha nastavenie svietidiel + doplnenie svietidiel o 5 ks. 

 zateplenie OcÚ spojené s rekonštrukciou vykurovania a elektroinštalácie – zatiaľ 

nerozhodnuté. 

 fond na podporu umenia 1 000,00 na nákup kníh – prebieha nákup knižničného fondu. 

 obec podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu Domu smútku. 

 obec podala žiadosť o dotáciu na výstavbu športovísk – multifunkčné ihrisko  

 obec podala žiadosť o NFP z Environmentálneho fondu na prístrojové vybavenie ČOV – 

zatiaľ nerozhodnuté. 

 prístavba k školskej kuchyni – bude riešené svojpomocne v jarných mesiacoch 

 plánovaná výstavba bytového domu – bude riešené v roku 2018. 

K predloženej informácii nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      55-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

 

Z rokovacej miestnosti sa vzdialil poslanec Jenčík. . Prítomní – 4 poslanci (Danko, Ďurček, 

Ficik, Timák) 

 

12. Návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov 

obce Koškovce. Uviedol, že na verejnom zhromaždení bude informovať občanov o aktivitách obce 

za uplynulý rok, objasniť hospodárenie obce pri nakladaní s odpadmi v súvislosti so schváleným 

znížením sadzby poplatku za komunálny odpad a s investičnými zámermi obce v roku 2018. 

Navrhol termín konania verejného zhromaždenia na deň 18.2.2018 o 15:00 s tým, že plánované 

zasadnutie OZ navrhuje 16.2.2018, kde poslancov podrobne oboznámi s témami verejného 

zhromaždenia. 

K predloženému návrhu nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 
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Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      56-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

zvoláva na návrh starostu obce verejné zhromaždenie obyvateľov obce na deň 18.2.2018 

 

Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Jenčík. . Prítomní – 5 poslanci (Danko, Ďurček, 

Ficik, Jenčík, Timák) 

 

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

S návrhom textu do kroniky za rok 2016 obecné zastupiteľstvo zoznámil poslanec Ďurček. 

Zmeny textu boli zapracované podľa jednotlivých pripomienok poslancov. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      57-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

Schvaľuje text zápis do kroniky obce za rok 2016. 

 

Text zápis do kroniky obce za rok 2016 tvorí prílohu č. 2/8 tejto zápisnice 

 

14. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 

Obecnému zastupiteľstvu neboli doručené žiadne podania. 

 

15. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Kočan. Prítomní – 6 poslanci (Danko, Ďurček, 

Ficik, Jenčík, Kočan Timák) 

 

17. Rôzne 

Starosta obce uviedol, že vzhľadom ku skutočnosti, že do návrhu programu zasadnutia OZ nebol 

omylom zaradený bod s návrhom na termíny zasadnutí OZ na rok 2018, navrhuje prerokovať tento 

bod v rámci bodu rôzne. 

Na rok 2018 navrhol tieto termíny zasadnutí OZ: 

1. 16.02.2018 

2. 11.05.2018 

3. 29.06.2018 

4. 21.09.2018 

5. 26.10.2018 

K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ďurček, Ficik, Jenčík, Kočan, Timák) 
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                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      58-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje nasledovné termíny zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2018: 

1. 16.02.2018 

2. 11.05.2018 

3. 29.06.2018 

4. 21.09.2018 

5. 26.10.2018 

 

Rôzne: a./ vyhodnotenie – Mikuláš 2017, strieborný podvečer 

Starosta obce vyhodnotil kultúrne podujatie pre občanov obce – Mikuláš 2017 spojený so 

strieborným podvečerom pre seniorov obce. Vyzdvihol prácu všetkých zamestnancov obecného 

úradu pri zabezpečení uvedenej akcie. Poďakoval taktiež žiakom a pedagogickému zboru ZŠsMŠ 

za prípravu hodnotného kultúrneho programu. 

 

Rôzne: b./ námety občanov doručené obci – neboli žiadne 

 

Rôzne: c./ písomné pripomienky občanov doručené obci – neboli doručené žiadne 

 

Starosta obce v rámci diskusie k bodu rôzne uviedol, že vzhľadom k aktivitám poslancov 

obecného zastupiteľstva počas celého roka 2017, ich práci aj nad rámec poslaneckých povinností, 

navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť odmeny poslancov za prácu v roku 2017 vo výške 150 

Eur s tým, že navrhuje vyššiu odmenu poslancovi Ficíkovi za aktivity a pomoc obci pri opravách 

elektroinštalácie v priestoroch obecného úradu a oprave vianočného osvetlenia a poslancovi 

Jenčíkovi za prácu pri zabezpečovaní aktivít futbalového mužstva vo výške 200 Eur. 

Vzhľadom k rôznym názorom poslancov, starosta obce navrhol hlasovať najprv o skutočnosti, či 

vôbec schváliť odmeny pre poslancov. Dal hlasovať za to, či vôbec udeliť poslancom odmeny. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 2 (Ďurček, Kočan) 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Na základe uvedeného hlasovania poslancov starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal 

hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 1 (Ďurček) 

                                     Zdržali sa – 1 (Kočan) 

Uznesenie č.      59-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje odmeny poslancov OZ za rok 2017 vo výške 150 Eur, pre poslancov Ficíka a Jenčíka 

vo výške 200 Eur. 

 

Poslanec Danko uviedol, že vzhľadom k tomu, že nasleduje posledný rok volebného obdobia 

a starostovi sa plat nezvyšoval, za odvedenú prácu v ostatných rokoch navrhuje zvýšenie platu 

starostovi obce o 10%. 

Na základe uvedeného starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 5 (Danko, Ficik, Jenčík, , KočanTimák) 

                   Proti – 1 (Ďurček) 
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                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.      60-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

rozhodlo o navýšení platu starostovi obce o 10%, celkové navýšenie o 55% základného zákonom 

stanoveného platu od 1.1.2018 

 

18. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

 

19. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ a o 17:20 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 plnení rozpočtu  

2. Správy z finančnej kontroly a plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na I. polrok 2018 

 Správa finančnej kontroly v roku 2017 na Obecnom úrade v Koškovciach – júl-august 

2017 – Kontrola výkonu verejnej správy, plnenie uznesení zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a vydávanie rozhodnutí obcou v správnom konaní 

 Správa finančnej kontroly v roku 2017 na Obecnom úrade v Koškovciach – 

september-október 2017 – Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných 

prostriedkov za I. polrok 2017 

3. Rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019-2020, Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce Koškovce na rok 2018, Rozpočtové opatrenie č. 4 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2017 ktorým sa mení Všeobecné 

záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení  všeobecne 

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

za sociálne služby 

7. Zmluva o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce 

8. Text zápis do kroniky obce za rok 2016 

 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 08.12.2017 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 08.12.2017: 

 

 

 

Uznesenie č.      45-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 08.12.2017 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Anton Timák 

 člen komisie – Martin Danko 

 

Uznesenie č.      46-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Berie na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 31.11.2017 

 

Uznesenie č.      47-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

za komunálny odpad ku dňu 31.11.2017 

 

Uznesenie č.      48-08/12-2017  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

1. berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol na Obecnom úrade 

v Koškovciach 

2. Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na I. polrok 2018 

 

Uznesenie č.      49-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

1. Schvaľuje rozpočet obce Koškovce na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií. 

2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

Uznesenie č.      50-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb 

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb 

 

 

Uznesenie č.      51-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2017 ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2017 ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 
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Uznesenie č.      52-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení  

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

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení  

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

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 

 

 

Uznesenie č.      53-08/12-2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo   

a.) Vznik záujmového združenia obcí - „Združenie obcí Koškovského mikroregiónu“ 

2. Schvaľuje 

Vstup obce Koškovce do záujmového združenia obcí „ZDRUŽENIE OBCÍ KOŠKOVSKÉHO 

MIKROREGIÓNU“ 

 

Uznesenie č.      54-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo   

Zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce 

2. Schvaľuje 

Zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce 

 

Uznesenie č.      55-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

 

Uznesenie č.      56-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

zvoláva na návrh starostu obce verejné zhromaždenie obyvateľov obce na deň 18.2.2018 

 

Uznesenie č.      57-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

Schvaľuje text zápis do kroniky obce za rok 2016. 

 

Uznesenie č.      58-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje nasledovné termíny zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2018: 

1. 16.02.2018 

2. 11.05.2018 

3. 29.06.2018 

4. 21.09.2018 

5. 26.10.2018 

 

Uznesenie č.      59-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje odmeny poslancov OZ za rok 2017 vo výške 150 Eur, pre poslancov Ficíka a Jenčíka 

vo výške 200 Eur. 
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Uznesenie č.      60-08/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

rozhodlo o navýšení platu starostovi obce o 10%, celkové navýšenie o 55% základného zákonom 

stanoveného platu od 1.1.2018 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

 


