
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

29.06.2018 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 19:05  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 6 poslancov, z celkového počtu 7, takže je 

uznášania schopné.  

 

 Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky. Za členov návrhovej komisie navrhol 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 - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      21-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.06.2018 

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 

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 20.06.2018  - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  

Záverečný účet obce 

 Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

 Záverečný účet obce 

HK obce 

p. Kontuľová 

 

4.  
Výročná správa obce za rok 2017 

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2017 p. Kontuľová 

 

5.  
Inventúra za rok 2017 starosta obce 

p. Kontuľová 
 

6.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Správy o ukončených kontrolách – predloženie 

- prebiehajúce kontroly 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 HK obce 
 

8.  
Závery Štátnej školskej inšpekcie z vykonanej komplexnej 

inšpekcie v MŠ starosta obce 
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9.  
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2 – úprava rozpočtu ZŠ 

s MŠ na originálne kompetencie starosta obce 

 

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

11.  Návrh textu do kroniky obce za rok 2017   

12.  
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť ZO Únie žien o navýšenie dotácie na rok 2018 starosta obce 

 

13.  Vyhodnotenie priebehu turičných slávností starosta obce  

14.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

15.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

16.  

Rôzne starosta obce  

a./ námety občanov doručené obci   

b./ Schôdza TJ Družstevník Koškovce 
starosta obce 
Peter Jenčík 

 

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

18.  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 

20.06.2018 oboznámil poslancov starosta obce. Uviedol, že výber daní a poplatkov prebieha, 

v súčasnosti stále pokračuje exekučné konanie voči jednej právnickej osobe. 

K predloženej informácii nemali poslanci OZ žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      22-29/06-2018   

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

obce. 

 

3. Záverečný účet obce 

So stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 oboznámil 

poslancov starosta obce. So záverečným účtom obce za rok 2017 poslancov oboznámila p. 

Kontuľová.    

K záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      23-29/06-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a Záverečný účet obce  tvoria prílohu 

č. 2/1 tejto zápisnice. 
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4. Výročná správa obce za rok 2017 

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2017 

p. Kontuľová oboznámila poslancov s Výročnou správou obce za rok 2017 a Konsolidovanou 

výročnou správou obce za rok 2017. 

K predloženým správam nemali poslanci pripomienky. 

Starosta obce predložil návrhy uznesení o ktorých dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      24-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2017 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      25-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2017 

 

Výročná správa obce za rok 2017 a Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2017 tvoria prílohu 

č. 2/2 tejto zápisnice. 

 

5. Inventúra za rok 2017 

Poslanci sa oboznámili s výsledkami inventúry za rok 2017. K predloženej inventúre neboli 

pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      26-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje inventúru za rok 2017 

 

Inventúrny súpis tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice 

 

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

zasadnutia 

So správou HK z finančnej kontroly – Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia 

finančných prostriedkov za II. polrok 2017 pri dodržiavaní rozpočtu obce - poslancov 

oboznámil starosta obce. 

K pripomienke HK, že na niektorých finančných dokladoch chýba vyznačenie účelu nákupu, 

starosta uviedol, že na všetkých dokladoch o zaúčtovaní uvedených potvrdeniek je uvedený 

účel nákupu, účel nie je uvedený priamo na zadnej strane potvrdenky v prípadoch čerpania 

pohonných hmôt do traktora, pretože obec iný dopravný prostriedok nevlastní. 

K predloženej správe neboli ďalšie pripomienky. 
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Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      27-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK - Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných 

prostriedkov za II. polrok 2017 pri dodržiavaní rozpočtu obce 

 

Starosta obce ďalej oboznámil poslancov so zisteniami HK pri účtovaní finančných prostriedkov 

v ZŠ s MŠ na energie za ostatných 5 rokov. Konštatoval, že zistenia hlavného kontrolóra 

potvrdzujú prvotné zistenia o nesprávnom účtovaní zo strany ZŠsMŠ v neprospech obce. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.      28-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK o účtovaní energií z prostriedkov originálnych kompetencií v ZŠsMŠ 

za roky 2012-2017. 

 

Správy HK tvoria prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

Starosta obce predložil poslancom Návrh plánu HK na II. polrok 2018. 

O návrhu plánu kontrolnej činnosti dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      29-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na II. polrok 2018 

 

Plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na II. polrok 2018 tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

8. Závery Štátnej školskej inšpekcie z vykonanej komplexnej inšpekcie v MŠ 

Starosta obce oboznámi poslancov so závermi ŠŠI z vykonanej komplexnej inšpekcie 

v materskej škole v máji 2018. Poukázal na skutočnosť, že najväčšie nedostatky boli zistené 

vo výchovno-vzdelávacom procese a riadiacej činnosti. 

 Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.      30-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu Upozornenie Štátnej školskej inšpekcie z komplexnej inšpekcie 

v materskej škole. 
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Kópia upozornenia ŠŠI tvorí prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

  

 

 

9. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2 – úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na originálne 

kompetencie 

Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 – na úpravu rozpočtu 

ZŠsMŠ na originálne kompetencie. Uviedol, že vzhľadom k zisteným nedostatkom pri 

finančnej kontrole a porovnaním požadovaného navýšenia rozpočtu zo strany riaditeľa ZŠ so 

skutočnými potrebami školy je potrebné navýšiť rozpočet oproti požadovanej čiastke iba 

o 416 eur. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.      31-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2 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.  

1. Predložil na schválenie druhé doplnené vydanie Komunitného plánu.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      32-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce na roky 2018-2022 

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce na roky 2018-2022 tvorí prílohu č. 2/8 tejto 

zápisnice 

 

2. Predložil na schválenie návrh Zmluvy na prenájom 1. poschodia KD pre firmu BMS, ktorá 

zabezpečuje výstavbu plynovodu Poľsko – Slovensko. S prenájmom 1. poschodia KD 

vyslovil nesúhlas poslanec Kočan s odôvodnením, že „naši rodičia postavili KD a firma 

nám ho zničí“. Starosta obce poslancom uviedol, že uvedená firma 1. poschodie 

zrekonštruuje na vlastné náklady, vrátane elektrického vedenia. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 1 (Kočan) 
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Uznesenie č.      33-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

Schvaľuje Zmluvu o prenájme medzi obcou Koškovce a firmou BMS Bojnanský, s. r. o. 

 

Zmluva o prenájme medzi obcou Koškovce a firmou BMS Bojnanský, s. r. o. tvorí prílohu č. 2/9 

tejto zápisnice. 

 

V ďalšom starosta obce zoznámil poslancov s podanými žiadosťami a investíciami v roku 

2018. Zdôraznil, aké investície je ešte potrebné vykonať k dokončeniu ČOV, aby bolo možné 

aspoň vyvážať kaly zo žúmp. Taktiež predložil rozpočet na opravu cesty k cintorínu. Uviedol, 

že bez úveru uvedené akcie nie je možné do konca roka 2018 realizovať. 

S prijatím úveru na uvedené investičné akcie poslanci nesúhlasili, odporučili odložiť 

realizáciu na rok 2019. 

Starosta obce ďalej uviedol, že vzhľadom k novelizácii zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách ohľadom údržby chodníkov v zimnom období bude potrebné novelizovať 

VZN č. 6/2016 o rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území 

obce Koškovce. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      34-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce. 

 

Informácia starostu obce o koncepciách a programoch obce tvorí prílohu 2/10 tejto zápisnice. 

 

11. Návrh textu do kroniky obce za rok 2017 

Poslanci vyslovili nesúhlas s predloženým návrhom textu do kroniky za rok 2017 a odporučili 

materiál prepracovať. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      35-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

neschvaľuje návrh textu do kroniky obce za rok 2017 a kronikárovi obce odporúča uvedený text 

prepracovať a predložiť na nasledujúce zasadanie OZ. 

 

Návrh textu do kroniky obce za rok 2017 tvorí prílohu 2/11 tejto zápisnice. 

 

12. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Únie žien Slovenska so sídlom v koškovciach 

o navýšenie rozpočtu na rok 2018. 

Navrhol navýšenie rozpočtu o 300 Eur, s čím poslanci súhlasili. 

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

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      36-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje navýšenie dotácie na rok 2018 pre Úniu žien Slovenska so sídlom v Koškovciach 

o 300,00 eur. 

 

Žiadosť únie žien o navýšenie dotácie tvorí prílohu 2/12 tejto zápisnice. 

 

Starosta ďalej poslancom predložil žiadosť firmy Doxxbet na zriadenie stávkovej kancelárie 

v priestoroch Bistro v Koškovciach. 

K uvedenému mal námietku poslanec Ficík s tým, že je proti hracím automatom na území obce. 

Starosta uviedol, že firmy už neprevádzkujú hráčske automaty, ale tzv. stávkové kancelárie 

a stávkové automaty, ktoré je možné umiestňovať v prevádzkach na území obce a obec nemá 

schválené VZN o zákaze herní na území obce. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 1 (Ficík)  

                                    Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      37-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje žiadosť firmy Doxxbet na zriadenie stávkovej kancelárie v prevádzke Bistro Koškovce 

 

Kópia žiadosti firmy Doxxbet tvorí prílohu 2/13 tejto zápisnice. 

 

13. Vyhodnotenie priebehu turičných slávností 

Starosta obce vyslovil poďakovanie všetkým pracovníkom obecného úradu a poslancom, 

ktorí sa zúčastnili Turičných slávností, za zabezpečenie priebehu celých slávností. 

 

14. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

15. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

16. Rôzne 

 

a./ námety občanov doručené obci – neboli žiadne 

 

b./ Schôdza TJ Družstevník Koškovce – poslanec Jenčík informoval poslancov o priebehu schôdze 

TJ družstevník. Uviedol, že bol schválený užší výbor, ktorý bude zabezpečovať všetky aktivity 

futbalového družstva tak, aby sa viacerí podieľali na jeho činnosti, nie iba vo väčšine prípadov on 

sám. 

 

17. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  
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18. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 21:45 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 

29.06.2018: 

 

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

29.06.2018.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Záverečný účet obce   

2. Výročná správa obce za rok 2017  

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2017 

3. Inventúrny súpis 

4. Správy HK 

5. Plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na II. polrok 2018 

6. Kópia upozornenia ŠŠI 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2 

8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce na roky 2018-2022 

9. Zmluva o prenájme medzi obcou Koškovce a firmou BMS Bojnanský, s. r. o. 

10. Informácia starostu obce o koncepciách a programoch obce 

11. Návrh textu do kroniky obce za rok 2017 

12. Žiadosť únie žien o navýšenie dotácie 

13. Kópia žiadosti firmy Doxxbet 

 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 29.06.2018 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 29.06.2018: 

 

 

Uznesenie č.      21-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.06.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Bc. Andrej Ficík 

 člen komisie – Martin Danko 

 

Uznesenie č.      22-29/06-2018   

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

 

Uznesenie č.      23-29/06-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. 

 

Uznesenie č.      24-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2017 

 

Uznesenie č.      25-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2017 

 

Uznesenie č.      26-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje inventúru za rok 2017 

 

Uznesenie č.      27-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK - Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných 

prostriedkov za II. polrok 2017 pri dodržiavaní rozpočtu obce 

 

Uznesenie č.      28-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK o účtovaní energií z prostriedkov originálnych kompetencií v ZŠsMŠ 

za roky 2012-2017. 

 

Uznesenie č.      29-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti v obci Koškovce na II. polrok 2018 

 

Uznesenie č.      30-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu Upozornenie Štátnej školskej inšpekcie z komplexnej inšpekcie 

v materskej škole. 
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Uznesenie č.      31-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 

 

Uznesenie č.      32-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce na roky 2018-2022 

 

Uznesenie č.      33-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

Schvaľuje Zmluvu o prenájme medzi obcou Koškovce a firmou BMS Bojnanský, s. r. o. 

 

Uznesenie č.      34-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce. 

 

Uznesenie č.      35-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

neschvaľuje návrh textu do kroniky obce za rok 2017 a kronikárovi obce odporúča uvedený text 

prepracovať a predložiť na nasledujúce zasadanie OZ. 

 

Uznesenie č.      36-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje navýšenie dotácie na rok 2018 pre Úniu žien Slovenska so sídlom v Koškovciach 

o 300,00 eur. 

 

Uznesenie č.      37-29/06-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje žiadosť firmy Doxxbet na zriadenie stávkovej kancelárie v prevádzke Bistro Koškovce 

 

 

 

 

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

 podpis        


