
Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

13.08.2018 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 18:15  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. K predloženému návrhu programu rokovania 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.      38-13/08-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Program neplánovaného zasadnutia OZ dňa 13.08.2018 

 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

2.  
Návrh VZN č. 2/2018 

 
starosta obce 

 

 

3.  
Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie starosta obce 

 
 

4.  
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce 

volebné obdobie 

starosta obce 

 

 

5.  
Koncepcie a programy obce – informácia a stav starosta obce 

 
 

6.  Rôzne   

7.  Záver starosta obce  

 

 

Starosta obce za členov návrhovej komisie navrhol poslancov Ficíka a Kočana. 

K členom návrhovej komisie poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

 

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 
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Uznesenie č.      39-13/08-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Bc. Andrej Ficík 

 člen komisie – Martin Danko 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

 

2. Návrh VZN č. 2/2018 

Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN obce Koškovce č. 2/2018 o vyhradení miest 

a určení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov 

samosprávy obce Koškovce.  

Uviedol, že v stanovenej lehote neboli k predmetnému VZN podané žiadne pripomienky. 

K návrhu VZN nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

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.      40-13/08-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

I. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2018 o vyhradení 

miest a určení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského 

samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Koškovce. 

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2018 o vyhradení miest 

a určení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského 

samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Koškovce. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2018 o vyhradení miest a určení podmienok  

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 

orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Koškovce tvorí 

prílohu č. 2/1 tejto zápisnice. 

 

 

3. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

Starosta obce zoznámil poslancov s dôvodovou správou. 

Navrhol na nasledujúce volebné obdobie určiť 7 poslancov obecného zastupiteľstva. 

K uvedenému návrhu neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. 

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 
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Uznesenie č.      41-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022  počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Koškovce: 7 poslancov 

 

Dôvodová správa starostu obce k bodu 3 a 4 zasadnutia OZ tvorí prílohu č. 2/2 tejto zápisnice. 

 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 

Starosta obce zoznámil poslancov s dôvodovou správou. 

Navrhol na nasledujúce volebné obdobie určiť plný úväzok starostovi obce. 

K uvedenému návrhu neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. 

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.      42-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

určuje  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Koškovce takto : plný úväzok 

 

5. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

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

obce. Uviedol, že všetky investičné akcie prebiehajú podľa plánu, bola vykonaná čiastočná 

oprava miestnych komunikácií, oprava kríža, zemné práce pri Laborci, zemné práce pri ČOV, 

prebiehajú investičné aktivity pri výstavbe detského ihriska (dokumentácia z výberového 

konania zatiaľ na kontrole na Úrade vlády SR, pripravená je dokumentácia na schválenie 

rekonštrukcie Domu nádeje a rekonštrukcie OcÚ, ktorých schválenie sa očakáva v najbližších 

týždňoch. Uviedol, že uvedené akcie nebude možné realizovať bez úveru. K uvedenému 

predstavil ponuku banky na možnosť prečerpania účtu v prípade potreby.  Financovanie 

rekonštrukcie Domu nádeje bude realizované  formou refundácie, t.j. obec uhradí celkovú 

rekonštrukciu a po kontrole PPA bude faktúra refundovaná. Na uvedené obdobie bude nutné 

vziať preklenovací úver. Rekonštrukcia OcÚ bude financovaná kombinovane – 

predfinancovanie do výšky cca 50%, ďalšia úhrada faktúr po administratívnej kontrole do 

výšky 93-95% zbytok uhradí obec a po kontrole prebehne refundácia uvedenej sumy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti – 1 (Kočan) 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      43-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. 

príslušných ustanovení Štatútu obce schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (možné 

prečerpanie účtu)  

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

          Za – 6 (Danko, Ficík, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 
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                   Proti – 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      44-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

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

 

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

 

6. Rôzne 

a./ námety občanov doručené obci – neboli žiadne 

 

 

7. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18:50 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 plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

13.08.2018: 

 

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

13.08.2018.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2018 o vyhradení miest a určení 

podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do 

orgánov samosprávy obce Koškovce 

2. Informácia starostu obce o koncepciách a programoch obce 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 13.08.2018 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 13.08.2018: 

 

Uznesenie č.      38-13/08-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje Program neplánovaného zasadnutia OZ dňa 13.08.2018 

 

Uznesenie č.      39-13/08-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Bc. Andrej Ficík 

 člen komisie – Martin Danko 

 

Uznesenie č.      40-13/08-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

I. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2018 o vyhradení miest 

a určení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby 

do orgánov samosprávy obce Koškovce. 

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2018 o vyhradení miest 

a určení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby 

do orgánov samosprávy obce Koškovce. 

 

Uznesenie č.      41-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022  počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Koškovce: 7 poslancov 

 

Uznesenie č.      42-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

určuje  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Koškovce takto : plný úväzok 

 

Uznesenie č.      43-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. 

príslušných ustanovení Štatútu obce schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Superlinka  (možné 

prečerpanie účtu). 

 

Uznesenie č.      44-13/08-2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

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

 

 

 

 

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

 podpis        


