
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

21.09.2018 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 18:05  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 5 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 Kočana a Jenčíka. 

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 - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      45-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 21.09.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Peter Jenčík 

 člen komisie – Martin Kočan 

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 15.9.2018  - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Správy o ukončených kontrolách – predloženie 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

4.  
Odvolanie člena rady školy delegovaného zriaďovateľom a 

delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy starosta obce 

 

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

6.  
Návrhy poslancov na zapracovanie do rozpočtu na rok 2019 

jednotliví 

poslanci OZ 
 

7.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia starosta obce  

8.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

9.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

10.  

Rôzne starosta obce  

a./ námety občanov doručené obci   

   

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

12.  Záver starosta obce  
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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 

15.9.2018 oboznámil poslancov starosta obce. Uviedol, že výber daní a poplatkov je prakticky 

ukončený, do súčasnej doby neuhradilo daň 5 daňovníkov. Trom daňovníkom bolo umožnené 

platenie daní v splátkach, ostatným boli zaslané výzvy na úhradu dane. V prípade jej 

neuhradenia, bude obec postupovať v zmysle platných právnych predpisov a vymáhať daň 

v exekučnom konaní. 

K predloženej informácii nemali poslanci OZ žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      46-21/09-2018  

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 

So správou HK z finančnej kontroly – Kontrola správnosti účtovania finančných prostriedkov 

z originálnych kompetencií na energie za roky 2013-2017. 

Kontrolou boli zistené nedostatky v účtovaní energií v rokoch 2013-2017 a porušovanie § 9 

zákona 502/2004 Z. z. o finančnej kontrole. 

K predloženej správe neboli ďalšie pripomienky. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      47-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK - Kontrola správnosti účtovania finančných prostriedkov 

z originálnych kompetencií na energie za roky 2013-2017. 

 

Správa HK - Kontrola správnosti účtovania finančných prostriedkov z originálnych kompetencií 

na energie za roky 2013-2017, tvorí prílohu č. 2/1 tejto zápisnice. 

 

4. Odvolanie člena rady školy delegovaného zriaďovateľom a delegovanie zástupcu 

zriaďovateľa do rady školy 

Starosta obce predložil poslancom návrh na odvolanie člena rady školy delegovaného 

zriaďovateľom - poslanca Kočana. Návrh odôvodnil jeho viac ako ročnou neúčasťou nna 

zasadnutiach rady školy a s blížiacim termínom voľby riaditeľa školy je potrebné, aby rada školy 

bola plne funkčná. Zároveň navrhol delegovať do rady školy za zriaďovateľa Adrianu Kočanovú. 

K uvedeným návrhom poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      48-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s poukazom na 

ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.  

odvoláva 

Martina Kočana z Rady školy pri ŽŠ s MŠ v Koškovciach 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      49-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 

deleguje 

Adrianu Kočanovú do Rady školy pri ŽŠ s MŠ v Koškovciach  

 

5. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom podaných žiadostí o dotácie a investičných 

akciách realizovaných od posledného zasadnutia OZ. Taktiež informoval poslancov o žiadosti 

na SVP Košice, závod Humenné o vyčistenie koryta rieky Laborec od nánosov štrku, prioritne 

v okolí hrádze nad cestným mostom. 

K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce pripomienky. 

  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      50-21/09-2018  

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 2/2 tejto zápisnice. 

 

6. Návrhy poslancov na zapracovanie do rozpočtu na rok 2019 

Starosta obce vyzval poslancov na predloženie návrhov na investičné akcie na zapracovanie 

do rozpočtu na rok 2019. Oboznámil ich s pripravovanými akciami, na ktoré bude nutné 

vyčleniť spoluúčasť obce pri schválení dotácií.  
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Poslanci odporučili prioritne investovať do tých miestnych komunikácií, ktoré sú v zlom 

technickom stave. 

Starosta uviedol, že celková rekonštrukcia miestnych komunikácií môže byť vykonaná až po 

celkovom vysporiadaní vlastníckych vzťahov na pozemkoch pod miestnymi komunikáciami 

a po dokončení jednotlivých vetiev kanalizačného potrubia v obci. Do tejto doby môžu byť 

na miestnych komunikáciách vykonávané iba najnutnejšie opravy. Celková rekonštrukcia sa 

môže vykonať iba na tých úsekoch ciest, na ktorých nie je naplánovaná trasa kanalizácie.  

 

7. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 

Neboli doručené 

 

 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

9. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

10. Rôzne 

 

a./ námety občanov doručené obci – neboli žiadne 

 

11. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

 

12. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 19:45 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 

21.09.2018: 

 

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

21.09.2018.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Správa HK - Kontrola správnosti účtovania finančných prostriedkov z originálnych 

kompetencií na energie za roky 2013-2017, tvorí prílohu č. 2/1 tejto zápisnice. 

2. Informácia starostu obce o koncepciách a programoch obce 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 21.09.2018 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 21.09.2018: 

 

 

Uznesenie č.      45-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 21.09.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Peter Jenčík 

 člen komisie – Martin Kočan 

 

Uznesenie č.      46-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

obce. 

 

Uznesenie č.      47-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK - Kontrola správnosti účtovania finančných prostriedkov 

z originálnych kompetencií na energie za roky 2013-2017. 

 

Uznesenie č.      48-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s poukazom na 

ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.  

odvoláva 

Martina Kočana z Rady školy pri ŽŠ s MŠ v Koškovciach 

 

Uznesenie č.      49-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 

deleguje 

Adrianu Kočanovú do Rady školy pri ŽŠ s MŠ v Koškovciach  

 

Uznesenie č.      50-21/09-2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

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

 

 

 

 

 

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

 podpis        


