
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

26.10.2018 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 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 Danko a Timák. 

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.      51-26/10-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 26.10.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Martin Danko 

 člen komisie – Anton Timák 

 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie zapisovateľa  
starosta obce 

 

 

2.  
Rozpočet  obce - čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.09.2018 

– informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  

Základné prehľady a informácie – chod obce 

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 30.09.2018  - informácia 

starosta obce 

p. Kontuľová 

 

 

4.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Správy o ukončených kontrolách – predloženie 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

5.  

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej 

účtovnej závierky rok 2017 

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia 

konsolidovanej účtovnej závierky rok 2017  

 

6.  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ 

riaditeľ 

ZŠsMŠ 

 

7.  

Návrh rozpočtu obce pre rok 2019 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2019 

- Návrh rozpočtu na rok 2019 

HK 

starosta obce 

p. Kontuľová 
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8.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

3/2018 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Koškovce č. 8/2016 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko 

v obci Koškovce  

starosta obce 

 

 

9.  
Koncepcie a programy obce – činnosť starostu obce 

a poslancov OZ za volebné obdobie 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

10.  

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien 

- Žiadosť Lenka Valichnáčová 

- Žiadosť – Spoločenstvo vlastníkov bytov Koškovce 112 

starosta obce 

 

11.  

Zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatí do konca roka 2018 

- Katarínsky ples – Únia žien – 24.11.2018 

- Strieborný podvečer a Mikuláš 9.12.2018 

- Vianočný turnaj v stolnom tenise 29.12.2018 

starosta obce 

 

12.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

13.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

14.  

Rôzne   

 starosta obce  

   

   

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

16.  Ukončenie  volebného obdobia 2014-2018 starosta obce  

17.  Záver starosta obce  

 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

2. Rozpočet  obce - čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.09.2018 – informácia 

S čerpaním rozpočtu obce k 30.9.2018 poslancov zoznámila p. Kontuľová.  

Starosta obce konštatoval, že plnenie rozpočtu prebieha podľa plánu, celkom je plnený 

rozpočet na konci 3. štvrťroku na 75,95%. 

K predloženej informácii nemali poslanci 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.      52-26/10-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

berie na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu ku dňu 30.9.2018 

 

Informácia o plnení rozpočtu ku dňu 30.9.2018 tvorí prílohu 2/1 tejto zápisnice. 

 

3. Základné prehľady a informácie – chod obce 

So stavom výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu 

30.09.2018 oboznámil poslancov starosta obce. Uviedol, že výber daní a poplatkov je okrem 

dvoch prípadov ukončený, v uvedených prípadoch budú zaslané výzvy na zaplatenie, resp. 

exekučné konanie. 

K predloženej informácii nemali poslanci OZ žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 
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          Za – 6 (Danko, Ficík, Gajdoš, Jenčík, Kočan, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      53-26/10-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

 

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

zasadnutia 

So správou HK z finančnej kontroly – Kontrola účtovania cestovných náhrad a výšky 

stravného za rok 2017. - poslancov oboznámil starosta obce. 

K predloženej správe neboli ďalšie 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.      54-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK - Kontrola účtovania cestovných náhrad a výšky stravného za rok 

2017. 

 

Správa HK - Kontrola účtovania cestovných náhrad a výšky stravného za rok 2017 tvorí prílohu 

č. 2/2 tejto zápisnice. 

 

5. Správa nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky rok 2017 

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky rok 

2017 

So správami nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 zoznámil poslancov starosta obce. Všetci 

prítomní poslanci podpísali závery audítora z účtovnej závierky.  

K predloženým dokumentom nemali doplňujúce 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.      55-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Správu nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2017. 

 

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.      56-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
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schvaľuje Správu nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2017. 

 

 

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2017 a Správa 

nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 tvoria 

prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 

 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ 

K správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 nemali poslanci 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.      57-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ za školský rok 2017/2018. 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 tvorí prílohu č. 2/4 tejto 

zápisnice. 

 

7. Návrh rozpočtu obce pre rok 2019 

Starosta obce zoznámil poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na 

rok 2019. 

K návrhu rozpočtu uviedol, že je zostavený ako vyrovnaný rozpočet s celkovými príjmami 

a výdavkami vo výške 1 742 973 eur. V návrhu sú zarátané aj schválené dotácie na 

rekonštrukciu obecného úradu a Domu nádeje, ako aj predpokladané dotácie na športový areál 

a ČOV. 

K návrhu rozpočtu na rok 2019 neboli podané 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.      58-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Rozpočet na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií. 

 

Rozpočet na rok 2019  a Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Koškovce na rok 2019 

s výhľadom na roky 2020 a 2021 tvoria prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 3/2018 ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 8/2016 Prevádzkový poriadok pre 

pohrebisko v obci Koškovce 

S návrhom VZN poslancov oboznámil starosta obce. Poukázal na zmeny ktoré sa týkajú 

pochovávania na pravej strane pohrebiska. 

K návrhu VZN neboli podané 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 
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                                     Zdržali sa – 0 

Uznesenie č.      59-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2018 ktorým vydáva 

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce  

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2018 ktorým vydáva 

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2018 ktorým vydáva Prevádzkový poriadok 

pre pohrebisko v obci Koškovce tvorí prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

9. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

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

obce.  

Uviedol, že vzhľadom na už schválené dotácie na obecný úrad a Dom nádeje, očakáva sa aj 

schválenie dotácie na ČOV, obec musí, vzhľadom k forme financovania z PPA, čerpať 

preklenovaní úver na zabezpečenie rekonštrukcie Domu nádeje, ostatné investičné akcie 

a spoluúčasť obce bude nutné riešiť počas rozpočtového roka 2019. Starosta k tomu objasnil 

formu financovania v projektoch PPA, kde obec najprv vyplatí dodávateľovi za vykonané 

práce a po kontrole z PPA bude obci uvedená čiastka refundovaná. 

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.      60-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje preklenovací úver od Prima banky, a. s. na zabezpečenie rekonštrukcie Domu nádeje vo 

výške 106 000 eur.  

 

Informácia starostu obce o koncepciách a programoch obce tvorí prílohu 2/7 tejto zápisnice. 

 

10. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

 Žiadosť Únie žien – o príspevok na rok 2019 – starosta uviedol, že príspevok na 

činnosť Únie žien Slovenska miestna organizácia Koškovce bol zahrnutý do rozpočtu 

na rok 2019 vo výške 500 Eur – navrhuje schváliť. 

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.      61-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje dotáciu vo výške 500,00 eur na činnosť ÚŽS miestnu organizáciu Koškovce na rok 

2019. 

 

 Žiadosť Lenka Valichnáčová – návrh na osadenie pamätnej tabule na miestnom 

cintoríne. 

Poslanec Jenčík navrhol, aby sa osadenie riešilo formou získania dotácie. Starosta 

uviedol, že na uvedenú akciu nie je možné žiadať dotáciu, pretože vojenský cintorín 

nie je vedený v zozname cintorínov.  
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Poslanec Ficik uviedol, že v priestoroch cintorína sa nachádzal vojenský cintorín z I. 

svetovej vojny a navrhol, aby sa zatiaľ na tabuli pri cintoríne  zverejniť navrhovaný 

text a v prípade získania financií osadiť pamätnú tabuľu. 

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.      62-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

zamieta žiadosť p. Valichnáčovej na osadenie pamätnej tabule na miestnom cintoríne 

 

 Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Koškovce 112 – o odklonenie odtoku dažďovej 

vody z miestnej komunikácie mimo dvor Bytového domu č. 112. Starosta obce uviedol, 

že vykonal obhliadku uvedeného priestoru. Miestna komunikácia je klopená opačne 

a voda pri väčších zrážkach steká k uvedenému bytovému domu. Uvedený problém je 

možné riešiť pri celkovej oprave – rekonštrukcii miestnej komunikácie. Vzhľadom 

k skutočnosti, že nie je zrejmé v ktorom období sa obci podarí získať dotáciu na 

dokončenie kanalizácie zo školy k ČOV a následnej oprave miestnej komunikácie, 

navrhol uvedený problém riešiť v roku 2019 pri čiastočných opravách miestnych 

komunikácií opravou dier a sklonu cesty. 

S uvedeným riešením poslanci vyslovili súhlas. 

 

 Starosta obce ďalej predložil poslancom požiadavku okresného súdu v Humennom na 

návrh prísediaceho súdu z radov občanov obce, pretože doterajšiemu prísediacemu 

(poslanec Timák) končí funkčné obdobie. Vzhľadom ku skutočnosti, že nikto z obce 

neprejavil záujem, obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce aby oznámil súdu, že 

nepredkladá žiadny návrh kandidátov na prísediaceho súdu. 

 

Žiadosť únie žien, Žiadosť Lenky Valichnáčovej a Žiadosť vlastníkov bytov Koškovce 112 

tvoria prílohu 2/8 tejto zápisnice. 

 

11. Zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí do konca roka 2018 

 Katarínsky ples – Únia žien – 24.11.2018 – starosta navrhol do tomboly poukaz na 

tortu vo výške 40,00 eur  

 Strieborný podvečer a Mikuláš 9.12.2018 – starosta navrhol balíčky do domácností 

a mikulášske balíčky pre deti v celkovej výške 6,00 eur/balíček 

 Vianočný turnaj v stolnom tenise 29.12.2018 

Na uvedené spoločenské podujatia pozval všetkých poslancov. 

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.      63-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. schvaľuje príspevok obce do tomboly na Katarínsky ples poukaz na upečenie torty vo výške 

40,00 eur 

2. schvaľuje nákup balíčkov do domácností a mikulášske balíčky v celkovej výške 6,00 

eur/balíček 
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12. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Neboli 

 

13. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

14. Rôzne 

 

a./ námety občanov doručené obci – neboli žiadne 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že obecný úrad navštívil nový majiteľ družstva (Polagro, 

s.r.o.) ktorý daroval obci finančnú čiastku vo výške 300,00 eur, na kultúrne a spoločenské akcie 

obce. 

Vzhľadom k tomu, že finančný dar pre obec musí schváliť obecné zastupiteľstvo 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.      64-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje darovaciu zmluvu medzi firmou Polagro, s.r.o. so sídlom v Koškovciach a Obcou 

Koškovce. 

 

15. Dotazy a dopyty občanov 

Zasadania OZ sa občania nezúčastnili  

 

16. Ukončenie  volebného obdobia 2014-2018 

So správou o činnosti starostu obce a poslancov OZ vo volebnom období 2014 – 2018 

oboznámila poslancov p. Kontuľová. 

Starosta obce vzhľadom k ukončeniu volebného obdobia požiadal poslancov o preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky. 

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.      65-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje starostovi obce preplatenie 25 dní nevyčerpanej dovolenky. 

 

Ďalej navrhol poslancom obecného zastupiteľstva odmenu na konci volebného obdobia za ich 

činnosť a aktivitu vo výške 300,00 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 
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Uznesenie č.      66-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva na konci volebného obdobia 2014-2018 

vo výške 300,00 eur. 

 

Správa - činnosť starostu obce a poslancov OZ vo volebnom období 2014 – 2018 tvorí prílohu 2/9 

tejto zápisnice. 

 

17. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20:10 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 

26.10.2018: 

 

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

26.10.2018.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Informácia o plnení rozpočtu ku dňu 30.9.2018. 

2. Správa HK - Kontrola účtovania cestovných náhrad a výšky stravného za rok 2017. 

3. Správa nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2017. 

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2017. 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. 

5. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Koškovce na rok 2019. 

Rozpočet na rok 2019 

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2018 ktorým vydáva Prevádzkový 

poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce. 

7. Informácia starostu obce o koncepciách a programoch obce 

8. Žiadosť únie žien – o príspevok na rok 2019 

Žiadosť Lenka Valichnáčová – návrh na osadenie pamätnej tabule na miestnom 

cintoríne. 

Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Koškovce 112 – o odklonenie odtoku dažďovej 

vody z miestnej komunikácie mimo dvor Bytového domu č. 112. 

9. Správa - činnosť starostu obce a poslancov OZ vo volebnom období 2014 – 2018. 

 

 

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

26.10.2018. 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 26.10.2018: 

 

 

Uznesenie č.      51-26/10-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

Schvaľuje: 

1.  Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 26.10.2018 

2. návrhovú komisiu  v tomto zložení: 

 predseda komisie – Martin Danko 

 člen komisie – Anton Timák 

 

Uznesenie č.      52-26/10-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

berie na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu ku dňu 30.9.2018 

 

Uznesenie č.      53-26/10-2018  

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach: 

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

 

Uznesenie č.      54-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správu HK - Kontrola účtovania cestovných náhrad a výšky stravného za rok 

2017. 

 

Uznesenie č.      55-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Správu nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2017. 

 

Uznesenie č.      56-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Správu nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2017. 

 

Uznesenie č.      57-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ za školský rok 2017/2018. 

 

Uznesenie č.      58-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Rozpočet na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií. 

 

Uznesenie č.      59-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2018 ktorým vydáva 

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce  

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2018 ktorým vydáva 

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce 

 

Uznesenie č.      60-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje preklenovací úver od Prima banky, a. s. na zabezpečenie rekonštrukcie Domu nádeje vo 

výške 106 000 eur.  
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Uznesenie č.      61-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje dotáciu vo výške 500,00 eur na činnosť ÚŽS miestnu organizáciu Koškovce na rok 

2019. 

 

Uznesenie č.      62-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

zamieta žiadosť p. Valichnáčovej na osadenie pamätnej tabule na miestnom cintoríne 

 

Uznesenie č.      63-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. schvaľuje príspevok obce do tomboly na Katarínsky ples poukaz na upečenie torty vo výške 

40,00 eur 

2. schvaľuje nákup balíčkov do domácností a mikulášske balíčky v celkovej výške 6,00 

eur/balíček 

 

Uznesenie č.      64-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje darovaciu zmluvu medzi firmou Polagro, s.r.o. so sídlom v Koškovciach a Obcou 

Koškovce. 

 

Uznesenie č.      65-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje starostovi obce preplatenie 25 dní nevyčerpanej dovolenky. 

 

Uznesenie č.      66-26/10-2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva na konci volebného obdobia 2014-2018 

vo výške 300,00 eur. 

 

 

 

 

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

 podpis        


