
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

16.02.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu  

 

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie návrhovej komisie.  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koškovce otvoril o 17:25 hod. a viedol starosta obce 

Ing. Vladimír Babič, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané 

v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

 

 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 - 4 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      1-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 16.02.2018 

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 

 

2.  

Základné prehľady a informácie – chod obce 

a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 31.12.2016  - informácia 

b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných 

službách ku dňu 31.12.2016   - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  

Správa auditora k záverečnému účtu obce za rok 2016 

- riadny záverečný účet 

- konsolidovaný záverečný účet  

 

4.  Ročná závierka obce za rok 2017- informácia p. Kontuľová  

5.  

Úprava rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č.1 

- úprava rozpočtu pre Denný stacionár 

- úprava rozpočtu ZŠsMŠ – prenesené kompetencie 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

6.  
Žiadosť riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu – originálne 

kompetencie starosta obce 

 

7.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Prebiehajúce kontroly – informácia 

Hlavný 

kontrolór 

obce 
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8.  

Návrh zmeny plánu kontrolnej činnosti HK v obci 

Koškovce na I. polrok 2018 

- kontrola účtovania energii ZŠsMŠ z finančných prostriedkov 

na originálne kompetencie za ostatných 5 rokov starosta obce 

 

9.  

Návrh VZN obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš ke  p r í sp evku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v ŠJ starosta obce 

 

10.  Koncepcie a programy obce – informácia a stav starosta obce,  
 

11.  
Návrh na zmenu termínu verejného zhromaždenia 

Program zhromaždenia obyvateľov obce– informácia starosta obce 

 

12.  

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien o dotáciu 

- Žiadosť súkromnej základnej umeleckej školy na zriadenie 

elokovaného pracoviska starosta obce 

 

13.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

14.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

15.  
Rôzne   

a./ námety občanov doručené obci 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci  

 

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

17.  Záver starosta obce  

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

2. Základné prehľady a informácie – chod obce 

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

31.12.2017 a so stavom nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu 

31.12.2017 oboznámil poslancov starosta obce. 

K predloženej informácii nemali poslanci OZ žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      2-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Berie na vedomie informáciu starostu obce o Základných prehľadoch a informáciách-chod 

obce. 

 

Informácia starostu obce k Základným prehľadom a informáciám – chod obce tvorí prílohu č. 2/1 

tejto zápisnice. 

 

3. Správa auditora k záverečnému účtu obce za rok 2016 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so správou audítora k záverečnému účtu obce za rok 

2016.  Poslanci svojim podpisom potvrdili prečítanie tohto dokumentu. 

K predloženej správe audítora  neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 
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Uznesenie č.      3-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

berie na vedomie Správu audítora k záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

Správa audítora k záverečnému účtu obce za rok 2016 tvorí prílohu č. 2/2 tejto zápisnice. 

 

4. Ročná závierka obce za rok 2017- informácia 

S ročnou závierkou za 2017 poslancov OZ zoznámila p. Kontuľová. 

K predloženému dokumentu nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      4-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Ročnú závierku obce za rok 2017 

 

Ročná závierka obce za rok 2017 tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 

 

5. Úprava rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č.1 

Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovanou úpravou rozpočtu na rok 2018. Uviedol, 

že vzhľadom k prijatiu novely zákona č. 448/2008 o sociálnych službách došlo k zníženiu 

príspevku na klientov denného stacionára. Vzhľadom k tomu boli prijaté personálne opatrenia 

a bol znížený aj počet klientov, ktorí majú o túto sociálnu službu záujem.  

Taktiež došlo k navýšeniu dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. 

K predloženému návrhu úpravy rozpočtu obce-Rozpočtovému opatreniu č. 1 nemali poslanci 

žiadne pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      5-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2018 - Rozpočtové opatrenie č. 1 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1 tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice 

 

Do rokovacej miestnosti sa dostavili poslanci Ing. Ďurček a Ing. Gajdoš. Celkový počet 

poslancov 6 zo 7, OZ je uznášaniaschopné.  

 

6. Žiadosť riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu – originálne kompetencie 

So žiadosťou riaditeľa ZŠsMŠ o úpravu rozpočtu na originálne a prenesené kompetencie 

zoznámil poslancov starosta obce. Taktiež ich zoznámil s doterajšími výsledkami kontroly 

hospodárenia ZŠsMŠ s prostriedkami obce. Uviedol, že v súčasnej dobe kontrola ešte nie je 

ukončená a navrhol, aby prerokovanie žiadosti R ZŠsMŠ o úpravu rozpočtu bolo odložené na 

najbližšie plánované zasadanie OZ v máji 2018. 

K predloženému návrhu VZN nemali poslanci pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 
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Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      6-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

odkladá prerokovanie Žiadosti riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie 

na najbližšie plánované zasadnutie OZ v máji 2018 

 

Žiadosť R ZŠsMŠ o úpravu rozpočtu na originálne a prenesené kompetencie a výzva na doplnenie 

podkladov č. OcÚ-92/2018-32-3 tvoria prílohu č. 2/5 tejto zápisnice 

 

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

zasadnutia 

Starosta obce zoznámil poslancov so správami hlavného kontrolóra za rok 2017. Uviedol, že 

ostatná kontrola prebehla 15.2.2018 – správa bude predložená na najbližšom zasadnutí. 

K predloženým správam hlavného kontrolóra  neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      7-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného 

zasadnutia 

 

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce tvoria prílohu č. 2/6 tejto 

zápisnice. 

 

8. Návrh zmeny plánu kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. polrok 2018 

Starosta obce vzhľadom k zisteným nedostatkom pri účtovaní finančných prostriedkov 

z originálnych kompetencií Základnou školou s materskou školou navrhol zmenu plánu kontrol 

HK obce. Poslancov oboznámil s nedostatkami v účtovaní a čerpaní rozpočtu ZŠsMŠ v rokoch 

2012-2017. 

K predloženému návrhu VZN nemali poslanci pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      8-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. schvaľuje zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Koškovce na I. 

polrok 2018  

2. poveruje hlavného kontrolóra obce Koškovce, aby v mesiacoch máj – jún 2018 vykonal na 

ZŠsMŠ Koškovce kontrolu správnosti účtovania finančných prostriedkov z originálnych 

kompetencií na energie (elektrina, plyn, voda) za ostatných 5 rokov. Správu z vykonanej 

kontroly predložiť na plánované zasadnutie OZ dňa 29.6.2018. 
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9. Návrh VZN obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýšk e  p r í sp evku  zákonného zástupcu dieťaťa 

resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v ŠJ 

S návrhom VZN zoznámil poslancov starosta obce. Uviedol, že vzhľadom k zmene poplatkov 

za stravovanie v dennom stacionári a výške režijných nákladov na stravovanie zamestnancov 

školy je potrebné upraviť výšku príspevku zamestnancov na stravu. 

K predloženému návrhu VZN nemali poslanci pozmeňujúce návrhy  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      9-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš ke  

p r í s pevk u  zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš k e  p r í s p ev ku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš k e  p r í sp evk u  zákonného 

zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej 

jedálni tvorí prílohu č. 2/7 tejto zápisnice 

 

10. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

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

obce.  

K predloženej informácii nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      10-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

 

Informácia starostu o koncepciách a programoch obce tvorí prílohu č. 2/8 tejto zápisnice. 

 

11. Návrh na zmenu termínu verejného zhromaždenia 

Starosta obce oboznámil s návrhom na zmenu termínu konania verejného zhromaždenia 

obyvateľov obce na deň 11.03.2018 z dôvodu dovolenky starostu obce v pôvodnom plánovanom 

termíne. Zároveň poslancov oboznámil s programom verejného zhromaždenia. 

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, Jenčík, Kočan, Timák) 

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 
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Uznesenie č.      11-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje zmenu termínu konania verejného zhromaždenia obyvateľov obce na deň 

11.03.2018 

 

12. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 

Starosta obce zoznámil poslancov s doručenými podaniami obecnému zastupiteľstvu od 

posledného zasadnutia OZ. 

1. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy na vytvorenie elokovaného pracoviska 

v ZŠsMŠ Koškovce. 

Trieda by mala byť otvorená 1. septembra 2018 pokiaľ ZUŠ získa súhlas od MŠ SR. 

Navrhol vydať súhlasné stanovisko s tým, že Súkromná ZUŠ zabezpečí priestor v súlade 

s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ak 

nezaťaží rozpočet obce a nebude klásť iné nároky na obec. 

2. Žiadosť ZO únie žien v Koškovciach o dotáciu na činnosť únie žien v roku 2019 vo výške 

500,00 eur. 

K uvedenej žiadosti únie žien starosta uviedol, že uvedené finančné prostriedky boli 

zapracované do rozpočtu na rok 2019 a navrhol žiadosť schváliť. 

 

K predloženým návrhom nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrhy uznesení o ktorých dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      12-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

Obecné zastupiteľstvo Koškovce súhlasí s vytvorením elokovaného pracoviska – jednej triedy 

Súkromnej ZUŠ so sídlom na Českej ulici 2628/9 v Snine v priestoroch ZŠsMŠ 

v Koškovciach. 

 

Uznesenie č.      13-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje dotáciu na rok 2019 na činnosť ZO Únie žien Koškovce vo výške 500,00 € 

 

Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy na vytvorenie elokovaného pracoviska a Žiadosť 

ZO únie žien v Koškovciach o dotáciu na činnosť únie žien v roku 2019 tvoria prílohu č. 2/9 tejto 

zápisnice. 

 

13. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

14. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

 

15. Rôzne 

 

a./ námety občanov doručené obci – neboli žiadne 

 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci – neboli doručené žiadne 
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16. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

 

17. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť 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 

16.02.2018: 

 

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

16.02.2018.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Informácia starostu obce k Základným prehľadom a informáciám – chod obce  

2. Správa audítora k záverečnému účtu obce za rok 2016 

3. Ročná závierka obce za rok 2017 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1 

5. Žiadosť R ZŠsMŠ o úpravu rozpočtu na originálne a prenesené kompetencie a výzva na 

doplnenie podkladov č. OcÚ-92/2018-32-3 

6. Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš k e  p r í s pevku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

8. Informácia starostu o koncepciách a programoch obce 

9. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy na vytvorenie elokovaného pracoviska a 

Žiadosť ZO únie žien v Koškovciach o dotáciu na činnosť únie žien v roku 2019 

 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 16.02.2018 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 16.02.2018: 

 

 

Uznesenie č.      1-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

3.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 16.02.2018 

4. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Anton Timák 

 člen komisie – Martin Danko 

 

Program Predkladá Prizvaní 

18.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

19.  

Základné prehľady a informácie – chod obce 

a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 31.12.2016  - informácia 

b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných 

službách ku dňu 31.12.2016   - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

20.  
Správa auditora k záverečnému účtu obce za rok 2016 

- riadny záverečný účet 

- konsolidovaný záverečný účet  

 

21.  Ročná závierka obce za rok 2017- informácia p. Kontuľová  

22.  
Úprava rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č.1 

- úprava rozpočtu pre Denný stacionár 

- úprava rozpočtu ZŠsMŠ – prenesené kompetencie 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

23.  
Žiadosť riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu – originálne 

kompetencie starosta obce 

 

24.  
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Prebiehajúce kontroly – informácia 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

25.  

Návrh zmeny plánu kontrolnej činnosti HK v obci 

Koškovce na I. polrok 2018 

- kontrola účtovania energii ZŠsMŠ z finančných prostriedkov 

na originálne kompetencie za ostatných 5 rokov starosta obce 

 

26.  
Návrh VZN obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš ke  p r í sp evku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v ŠJ starosta obce 

 

27.  Koncepcie a programy obce – informácia a stav starosta obce,  
 

28.  
Návrh na zmenu termínu verejného zhromaždenia 

Program zhromaždenia obyvateľov obce– informácia starosta obce 

 

29.  

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien o dotáciu 

- Žiadosť súkromnej základnej umeleckej školy na zriadenie 

elokovaného pracoviska starosta obce 

 

30.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

31.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

32.  
Rôzne   

a./ námety občanov doručené obci   
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b./ písomné pripomienky občanov doručené obci 

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

34.  Záver starosta obce  

 

 

Uznesenie č.      2-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Berie na vedomie informáciu starostu obce o Základných prehľadoch a informáciách-chod obce. 

 

Uznesenie č.      3-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

berie na vedomie Správu audítora k záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

Uznesenie č.      4-16/02-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Ročnú závierku obce za rok 2017 

 

Uznesenie č.      5-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2018 - Rozpočtové opatrenie č. 1 

 

Uznesenie č.      6-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

odkladá prerokovanie Žiadosti riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie 

na najbližšie plánované zasadnutie OZ v máji 2018 

 

Uznesenie č.      7-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného 

zasadnutia 

 

Uznesenie č.      8-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. schvaľuje zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Koškovce na I. 

polrok 2018  

2. poveruje hlavného kontrolóra obce Koškovce, aby v mesiacoch máj – jún 2018 vykonal na 

ZŠsMŠ Koškovce kontrolu správnosti účtovania finančných prostriedkov z originálnych 

kompetencií na energie (elektrina, plyn, voda) za ostatných 5 rokov. Správu z vykonanej 

kontroly predložiť na plánované zasadnutie OZ dňa 29.6.2018. 

 

Uznesenie č.      9-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš ke  

p r í s pevk u  zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2018 o  v ýš k e  p r í s p ev ku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Uznesenie č.      10-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 
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Uznesenie č.      11-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje zmenu termínu konania verejného zhromaždenia obyvateľov obce na deň 

11.03.2018 

 

Uznesenie č.      12-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

Obecné zastupiteľstvo Koškovce súhlasí s vytvorením elokovaného pracoviska – jednej triedy 

Súkromnej ZUŠ so sídlom na Českej ulici 2628/9 v Snine v priestoroch ZŠsMŠ 

v Koškovciach. 

 

Uznesenie č.      13-16/02-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje dotáciu na rok 2019 na činnosť ZO Únie žien Koškovce vo výške 500,00 € 

 

 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

 


