
Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

27.04.2018 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 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 - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

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

Za zapisovateľku starosta určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

2. Žiadosť o poskytnutie NFP – zameranie – Triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch 

Starosta obce informoval poslancov o výške rozpočtu a spoluúčasti obce pri podaní žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt – Zberný dvor v obci Koškovce.  

K predloženému návrhu nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

 
 

Uznesenie č.      15-27/04-2018  

 
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 33 výzvy Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach  schvaľuje:  

a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

1. Názov projektu: ZBERNÝ DVOR V OBCI KOŠKOVCE  

2. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške min. 5%, t.j. 12 695,84 € na 

spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 

253 916,72 €. 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu. 
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3. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ a o 18:20 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 neplánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného 

dňa 27.04.2018: 

 

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

27.04.2018.  

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

27.04.2018. 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z neplánovaného 

zasadania konaného dňa 27.04.2018: 

 

 

 

Uznesenie č.      15-27/04-2018  

 
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 33 výzvy Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach  schvaľuje:  

a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

3. Názov projektu: ZBERNÝ DVOR V OBCI KOŠKOVCE  

4. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške min. 5%, t.j. 12 695,84 € na 

spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 

253 916,72 €. 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu. 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

 


