
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

11.05.2018 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 19:00  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 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 Ficíka a Danka. 

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.      16-11/05-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 11.05.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Bc. Andrej Ficík 

 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 10.05.2018  - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

 Správy o ukončených kontrolách - predloženie 

- Prebiehajúce kontroly – informácia 

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 

2017 

Ing. Juraj 

Ďurček 

 

5.  
Program turičných slávností 

- rozdelenie úloh starosta obce 

 

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

7.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia starosta obce  

8.  Interpelácie poslancov na starostu obce   



strana 2/6 

 

9.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

10.  
Rôzne   

a./ námety občanov doručené obci 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci starosta obce 

 

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

12.  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 

10.5.2018 oboznámil poslancov starosta obce.  

K predloženej informácii nemali poslanci OZ žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      17-11/05-2018   

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

obce. 

 

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

zasadnutia 

Starosta obce zoznámil poslancov so správou hlavného kontrolóra v roku 2018 – január-

február 2018 – Kontrola vedenia pokladne obce za rok 2017.  

K predloženej správe hlavného kontrolóra  neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      18-11/05-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

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

zasadnutia 

 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce tvoria prílohu č. 2/1 tejto 

zápisnice. 

 

4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva 

Komisia obecného zastupiteľstva v Koškovciach na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 

2017. 

S vyhodnotením Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu 

obce za rok 2017 oboznámil poslanec Ing. Michal Gajdoš. 

K predloženému materiálu nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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



strana 3/6 

 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      19-11/05-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Potvrdenie o vyhodnotení Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov starostu obce Ing. Vladimíra Babiča 

 

Stanovisko komisie, Potvrdenie o vyhodnotení Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostu obce Ing. Vladimíra Babiča za kalendárny rok 2017 a Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2017 tvoria prílohu 2/2 

tejto zápisnice. 

 

5. Program turičných slávností 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom turičných slávností v obci dňa 21.05.2018. 

Zároveň boli rozdelené úlohy pre jednotlivých poslancov na zabezpečenie priebehu slávností 

na ihrisku. 

 

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Peter Jenčík. Prítomných 6 poslancov zo 7, OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

6. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

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

obce.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

  Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 1 (Jenčík) 

 

Uznesenie č.      20-11/05-2018   

 

Podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle vyhlásenej výzvy na 

predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične na rok 2018 za účelom realizácie projektu „ZŠ s MŠ Koškovce – 

rekonštrukcia telocvične“ 

b) zabezpečenie realizácie projektu  v súlade s podmienkami poskytnutia finančných 

prostriedkov, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného rozvojového 

projektu vo výške min. 10 % t. j. 4 058,43 Eur,  

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu. 

Informácia starostu o koncepciách a programoch obce tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 
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7. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 

Starosta obce privítal na zasadnutí OZ p. Jána Horváta. Ján Horvát predložil poslancom návrh 

na odkúpenie, resp. vysporiadanie pozemkov pri novej ulici. K tomu predniesol návrh listu 

v mene obce Koškovce na Arcibiskupstvo Košice na zámenu pozemkov. 

S uvedeným návrhom poslanci OZ vyslovili nesúhlas s dôvodom, že nevidia dôvod, aby obec 

financovala zámenu súkromných pozemkov s cieľom zvýšenia ich hodnoty a prevedenia na 

stavebné pozemky. 

 

Kópia návrhu listu na Arcibiskupstvo Košice tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

9. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

10. Rôzne 

 

a./ námety občanov doručené obci – neboli žiadne 

 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci – neboli doručené žiadne 

 

c./ Starosta obce oboznámil poslancov so Správou Ing. Juraja Ďurčeka z pracovného stretnutia 

obecných a školských kronikárov. 

Správa z pracovného stretnutia obecných a školských kronikárov tvorí prílohu č. 2/5 tejto 

zápisnice. 

 

11. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

 

12. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 21:25 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 

11.05.2018: 

 

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

11.05.2018.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

2. Stanovisko komisie,  

Potvrdenie o vyhodnotení Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov starostu obce Ing. Vladimíra Babiča za kalendárny rok 2017 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2017 

tvoria prílohu 2/2 tejto zápisnice. 

3. Informácia starostu o koncepciách a programoch obce 

4. Kópia návrhu listu na Arcibiskupstvo Košice 

5. Správa z pracovného stretnutia obecných a školských kronikárov 

 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 11.05.2018 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 11.05.2018: 

 

 

 

Uznesenie č.      16-11/05-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 11.05.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Bc. Andrej Ficík 

 člen komisie – Martin Danko 

 

Uznesenie č.      17-11/05-2018   

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

 

Uznesenie č.      18-11/05-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

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

zasadnutia 

 

Uznesenie č.      19-11/05-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Potvrdenie o vyhodnotení Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov starostu obce Ing. Vladimíra Babiča 

 

Uznesenie č.      20-11/05-2018   

 

Podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach schvaľuje: 

e) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle vyhlásenej výzvy na 

predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične na rok 2018 za účelom realizácie projektu „ZŠ s MŠ Koškovce – 

rekonštrukcia telocvične“ 

f) zabezpečenie realizácie projektu  v súlade s podmienkami poskytnutia finančných 

prostriedkov, 

g) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného rozvojového 

projektu vo výške min. 10 % t. j. 4 058,43 Eur,  

h) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu. 

 

 

 

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

 podpis        


