
Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

19.03.2018 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 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.  

 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

Zároveň navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Ďurčeka a Gajdoša. 

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 - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      14-19/03-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program neplánovaného zasadnutia OZ dňa 19.03.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Ing. Michal Gajdoš 

 člen komisie – Ing. Juraj Ďurček 

 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

2.  

Žiadosť riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu – originálne 

kompetencie 

 výsledky prvotnej finančnej kontroly rozpočtu na ZŠsMŠ 

Koškovce 

starosta obce 

riaditeľ 

ZŠsMŠ 

ekonómka 

ZŠsMŠ 

3.  Záver starosta obce  

 

Starosta obce konštatoval, že program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

Za zapisovateľku starosta určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

2. Žiadosť riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu – originálne kompetencie 

Starosta obce informoval poslancov o zistených skutočnostiach pri kontrole čerpania 

finančných prostriedkov z originálnych kompetencií základnou školou. Vzhľadom 

k výsledkom prebiehajúcej kontroly navrhol poslancom OZ navýšenie rozpočtu neschváliť 

a upraviť rozpočet ZŠsMŠ na základe reálnych potrieb na mzdové prostriedky.   
Kontrolou bolo zistené: 

 dlhoročné nevykonávanie finančnej kontroly finančných operácii základnej školy na 

základe čoho nie je možné preukázať správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej 

operácie alebo jej časti a spoľahlivosť účtovníctva, 
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 preúčtovanie finančných prostriedkov internými účtovnými dokladmi bez podloženia 

relevantnými dokladmi (faktúrami) v rokoch 2015-2017, čo znemožňuje objektívne 

a správne posúdenie čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu obce podľa 

jednotlivých položiek, 

 v mesiacoch júl – december 2017 zistená nesprávna nižšia úhrada príspevku 

zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov základnej školy vo výške 0,08 eur za 

zamestnanca/obed – porušenie ustanovení platného VZN Obce Koškovce č. 1/2017 o 

výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni, 

 neoprávnené použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na financovanie 

príspevku zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov základnej školy v roku 2017  

 nesprávne vykazovanie a účtovanie mzdových prostriedkov z rozpočtu obce pre 

pracovníčku ŠKD v rokoch 2011-2017 

 

Poslanec Ďurček sa o 19:30 ospravedlnil a z dôvodu nevoľnosti zo zasadnutia OZ odišiel. 

Prítomných 5 poslancov zo 7, OZ je uznášaniaschopné. 

 

K uvedenému sa vyjadril R ZŠ s MŠ s tým, že o týchto skutočnostiach nevedel a v ďalšom období 

bude dôslednejšie vykonávať finančnú kontrou. 

 

Ekonómka školy p. Helena Šatníková k uvedenému uviedla, že všetky transakcie rozpočtu robila 

so súhlasom riaditeľa školy a že takto sa účtuje od obdobia, kedy bola škola delimitovaná od štátu 

na obec. 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že kontrola na ZŠsMŠ ešte nebola ukončená, taktiež bolo HK uložené 

preverenie účtovania energií za ostatných 5 rokov, starosta obce navrhol uvedenú žiadosť 

o navýšenie rozpočtu odročiť na plánované zasadnutie OZ dňa 29.6.2018, o čom navrhol hlasovať. 

K predloženému návrhu nemali poslanci pripomienky. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

          Za – 5 (Danko, Gajdoš, Ficik, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

 

3. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20:50 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 neplánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného 

dňa 19.03.2018: 

 

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

28.08.2017.  

2. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 28.08.2017 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z neplánovaného 

zasadania konaného dňa 19.03.2018: 

 

 

Uznesenie č.      14-19/03-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

3.  Program neplánovaného zasadnutia OZ dňa 19.03.2018 

4. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Ing. Michal Gajdoš 

 člen komisie – Ing. Juraj Ďurček 

 

 

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

 podpis        

 

 

 


