
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

28.02.2019 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 18:00  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 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže je 

uznášania schopné.  

 

 Starosta obce podal návrh na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhol 

zaradiť bod 13 vzhľadom k doručenej žiadosti ZŠ s MŠ Koškovce – Žiadosť o úpravu rozpočtu na 

prenesené kompetencie na rok 2019.  

Poslanec Golkovský podal návrh na zmenu programu: do bodu 1 navrhol schváliť overovateľov 

zápisnice zo zasadnutia OZ (poslanci Ciklaminy, Golkovský) a doplniť bod 14 – oboznámenie 

poslancov OZ s platom starostu.  

Starosta obce dal o jednotlivých návrhoch na zmenu bodov programu hlasovať. 

1. Bod č. 13 – Rozpočtové opatrenie č.1 – ZŠ s MŠ- Žiadosť o úpravu rozpočtu na prenesené 

kompetencie 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

 Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

2. Doplnenie bodu 1 – určenie overovateľov zápisnice – poslanci Ciklaminy, Golkovský 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

3. Doplnenie bodu č. 14 – Oboznámenie poslancov OZ s platom starostu 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe obce s doplnenými bodmi rokovania. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      9-28/02-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 28.02.2019 vrátane jeho doplnkov 

2. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Mgr. Ciklamini, Golkovský 
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Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie overovateľov zápisnice 

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 31.12.2018  - informácia 

b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných 

službách ku dňu 31.12.2018   - 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.  
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. 

polrok 2019 HK obce 

 

5.  

Návrh VZN obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýš ke  p r í sp evku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej 

jedálni starosta obce 

 

6.  Návrhy poslancov na vytvorenie komisií OZ poslanci OZ  

7.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Koškovce na obdobie 2015-2023 

- vyhodnotenie k 31.12.2018 starosta obce 

 

8.  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce na roky 

2018-2022 

- vyhodnotenie k 31.12.2018 starosta obce 

 

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

10.  Termín verejného zhromaždenia starosta obce 
 

11.  
Turičné slávnosti v obci Koškovce – 10.06.2019 

- návrh programu 
starosta obce, 

poslanci OZ 

 

12.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia starosta obce  

13.  
Rozpočtové opatrenie č. 1 – ZŠsMŠ - Žiadosť o úpravu 

rozpočtu na prenesené kompetencie starosta obce 

 

14.  Oboznámenie poslancov OZ s platom starostu   

15.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

16.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

17.  
Rôzne   

a./ námety občanov doručené obci 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci  

 

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

19.  Záver starosta obce  

 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 
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2. Základné prehľady a informácie – chod obce 

Starosta obce oboznámil poslancov: 

a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu 

31.12.2018  

b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu 31.12.2018    

K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      10-28/02-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

berie na vedomie informáciu starostu obce: Základné prehľady a informácie – chod obce ku dňu 

31.12.2018. 

 

Informácia starostu obce: Základné prehľady a informácie – chod obce ku dňu 31.12.2018 tvorí 

prílohu 2/1 tejto zápisnice. 

 

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

zasadnutia 

So správou HK z finančnej kontroly  – Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na rok 2018 

pri dodržiavaní a správe daní a poplatkov a VZN obce a Záverečnou správou z finančnej 

kontroly za rok 2018 - poslancov oboznámil starosta obce. 

K predloženej správe neboli podané žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      11-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správy HK:  

- Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na rok 2018 pri dodržiavaní a správe daní 

a poplatkov a VZN obce 

- Záverečná správa z finančnej kontroly za rok 2018 

Správy HK - Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na rok 2018 pri dodržiavaní a správe daní 

a poplatkov a VZN obce a Záverečná správa z finančnej kontroly za rok 2018  tvoria prílohu č. 

2/2 tejto zápisnice. 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. polrok  
S návrhom plánu kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. polrok 2019  zoznámil poslancov 

starosta obce.  

K predloženému dokumentu nemali doplňujúce návrhy.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 
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                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

                                      

 

Uznesenie č.      12-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. polrok 2019. 

 

Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. polrok 2019 tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 

 

5. Návrh VZN obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýšk e  p r í sp evku  zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady 

v školskej jedálni  
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN, uviedol, že vzhľadom k zmene termínu zasadnutia 

OZ upravil v texte VZN termín jeho schválenia. K predloženému návrhu VZN neboli obci 

doručené žiadne pripomienky, poslanci nepredložili žiadne doplňujúce návrhy.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      13-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýš k e  p r í sp evku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok 

úhrady v školskej jedálni  

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýš k e  p r í spevku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok 

úhrady v školskej jedálni 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýš k e  p r í sp evk u  zákonného 

zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej 

jedálni tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

6. Návrhy poslancov na vytvorenie komisií OZ  

Starosta obce vyzval poslancov na predloženie návrhov na vytvorenie komisií OZ. 

Poslanec Golkovský predložil návrh na vytvorenie Ekonomickej komisie OZ, za členov 

ekonomickej komisie mimo poslancov OZ navrhol Mgr. Zlaticu Horvátovú a Ing. Máriu Šašík 

Jenčíkovú,  k čomu predložil aj ich čestné prehlásenia so súhlasom na zaradenie do uvedenej 

komisie. Poslanec Golkovský a poslankyňa Kočanová navrhli za ďalších členov ekonomickej 

komisie Ing. Michala Gajdoša a Petra Bachuru.  

Starosta obce upozornil poslanca Golkovského, že návrhy na členov ekonomickej komisie 

nespĺňajú náležitosti § 4 písm.3 Rokovacieho poriadku komisií OZ obce Koškovce. Vzhľadom 

k tomu, že poslanec Golkovský trval aj napriek upozorneniu starostu obce na zriadení ekonomickej 

komisie, starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať s tým, že povinná 

dokumentácia bude doplnená neskôr.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 
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Uznesenie č.      14-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

1. Vytvorenie Ekonomickej komisie OZ obce Koškovce 

2. Zloženie Ekonomickej komisie OZ obce Koškovce – Ing. Michal Gajdoš, Peter Bachura, 

Mgr. Zlatica Horvátová, Ing. Šašík Jenčíková 

3. Za predsedu Ekonomickej komisie volí Ing. Michala Gajdoša 

 

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Koškovce na obdobie 2015-2023 

Starosta obce oboznámil poslancov s vyhodnotením PHSR na obdobie 2015-2023 ku dňu 

31.12.2018. Poslanec Golkovský uviedol, že spracovanie projektových dokumentácií je drahé. 

K uvedenému mu starosta obce uviedol, že každé spracovanie projektovej dokumentácie je 

vykonávané na základe výberového konania. Víťazná firma dostáva zákazku na vypracovanie 

projektovej dokumentácie. Pri každej žiadosti o dotáciu na investičnú akciu je nutné predložiť aj 

projektovú dokumentáciu. Poslanec Ciklaminy uviedol, že nevidí dôvod na podávanie toľkých 

žiadostí o dotáciu, je nutné zamerať sa na najdôležitejšie problémy obce a na tie robiť projekty. 

Starosta obce k uvedenému uviedol, že obec sa riadi pri podávaní projektov vyhlásenými výzvami 

rôznych ministerstiev a každé podanie žiadosti o dotáciu schvaľuje OZ.  

K predloženému vyhodnoteniu neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Starosta obce predložil 

návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.   

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 6 (Bachura, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 1 (Ciklaminy) 

Uznesenie č.      15-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

berie na vedomie informáciu starostu obce – vyhodnotenie PHSR k 31.12.2018. 

 

Informácia starostu obce - vyhodnotenie PHSR k 31.12.2018, tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

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

Starosta obce oboznámil poslancov s vyhodnotením Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

Koškovce na roky 2018-2022 k 31.12.2018. K predloženej informácii neboli podané žiadne 

pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 6 (Bachura, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 1 (Ciklaminy) 

 

Uznesenie č.      16-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce – vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Koškovce na roky 2018-2022 k 31.12.2018. 

 

Informácia starostu obce - vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Koškovce 

na roky 2018-2022 k 31.12.2018, tvorí prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

9. Koncepcie a programy obce 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom podaných žiadostí o dotácie v jednotlivých 

dotačných programoch, plánovaných investičných akciách obce v tomto roku, so stavom 

odpadového hospodárstva a mierou vytriedenia odpadu za rok 2018. Taktiež ich informoval 

o prípravách na všetky voľby, ktoré zabezpečuje obec v roku 2019. K uvedenej informácií nemali 

poslanci doplňujúce návrhy. 
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Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 1 (Golkovský) 

 

Uznesenie č.      17-28/02-2019 

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 č. 2/7 tejto zápisnice. 

 

10. Termín verejného zhromaždenia  

Starosta obce oboznámil poslancov, že dňa 7.4.2019 plánuje zvolať verejné zhromaždenie 

občanov v zmysle § 11 písm. b.) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, na prerokovanie veci 

územnej samosprávy. O čase konania, resp. prípadnej zmene termínu bude starosta obce občanov 

informovať pozvánkou. 

 

11. Turičné slávnosti v obci Koškovce – 10.06.2019 

Starosta obce predložil poslancom návrh programu Turičných slávnosti obce Koškovce na deň 

10.6.2019.  

Poslanec Golkovský navrhol vystúpenie nejakého súboru alebo ľudového rozprávača pred 

kultúrnym domom, kde by sa inštalovalo pódium pre účinkujúcich. Starosta obce k tomu uviedol, 

že nie je vhodné rozdeľovať aktivity na dve miesta v obci. Navrhol aby v prípade vystúpení bolo 

pódium inštalované radšej na ihrisku, kde by mali prebiehať všetky hlavné aktivity. Vzhľadom 

k tomu, že poslanci OZ sa nevedeli rozhodnúť o celkovom programe starosta obce dal hlasovať 

o jednotlivých bodoch návrhu programu. Hlasovanie o organizácii futbalu medzi družstvom 

Koškoviec a družstvom Beska, resp. družstvom firmy BMS. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 3 (Gajdoš, Jenčík, Timák) 

                   Proti - 0 

                                               Zdržali sa – 4 (Bachura, Ciklaminy Golkovský, Kočanová) 

Na základe výsledkov hlasovania starosta obce uviedol, aby poslanci navrhli inú alternatívu 

programu. Vzhľadom k tomu, že poslanci OZ sa nevedeli dohodnúť na inom programe poslanec 

Ciklaminy opravil svoje hlasovanie a uviedol, že je za organizovanie predmetného futbalového 

zápasu.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 4 (Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Timák) 

                   Proti - 0 

                                               Zdržali sa – 3 (Bachura, Golkovský, Kočanová) 

 

Ďalšie návrhy k zmene programu podané neboli. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 1 (Golkovský) 

 

Uznesenie č.      18-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

schvaľuje program Turičných slávností dňa 10.06.2019 



strana 7/13 

 

 

Program Turičných slávností tvorí prílohu č. 2/8 tejto zápisnice. 

 

12. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

 Žiadosť Ing. Ľubomíra Pitoňáka – o riešenie príjazdovej cesty k domu č. 149  

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Ing Pitoňáka o riešení príjazdovej cesty 

k jeho rodinnému domu.  Uviedol, že Ing. Pitoňáka oboznámil s tým, že v tomto roku sa 

neuvažuje o investícii na rekonštrukciu uvedenej miestnej komunikácie, aj vzhľadom ku 

skutočnosti, že ešte nie je ani majetkovo vysporiadaná v prospech obce. 

Ing. Pitoňák navrhol, aby obec zabezpečila aspoň spevnenie uvedenej komunikácie s tým, 

že on sa bude podieľať na úhrade ceny makadamu. 

Poslanci zhodne uviedli, že obec uvedenú komunikáciu v súčasnosti rekonštruovať 

nebude.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      19-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

zamieta žiadosť Ing. Ľubomíra Pitoňáka 

 

Žiadosť Ing. Pitoňáka tvorí prílohu č. 2/9 tejto zápisnice. 

 

13. Rozpočtové opatrenie č. 1 – ZŠsMŠ - Žiadosť o úpravu rozpočtu na prenesené kompetencie 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia. Uviedol k úprave rozpočtu 

ZŠsMŠ dochádza z dôvodu navýšenia financií na prenesené kompetencie: 

 príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, na 

skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie, dopravné, asistent učiteľa a vzdelávacie 

poukazy. 

K predloženému návrhu na úpravu rozpočtu neboli podané žiadne pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      20-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a žiadosť ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu tvoria prílohu č. 2/10 tejto 

zápisnice. 

 

14. Oboznámenie poslancov OZ s platom starostu 

Starosta obce uviedol, že plat starostu obce je určený zákonom č. 253/1994 Zb. a od 1.12.2018 sa 

jeho plat skladá z nasledovných zložiek: 

1. priemerná mesačná nominálna mzda za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov 

Štatistického úradu SR 

2. 1,83 násobok pre starostov obcí s počtom od 501 do 1000 obyvateľov 
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3. 55% navýšenie platu rozhodnutím obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2017 (uznesenie 

č. 60-08/12-2017) 

 

 

15. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Zoznam interpelácií poslancov OZ s odpoveďami starostu tvorí prílohu číslo 4 tejto zápisnice. 

 

16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

Neboli 

 

17. Rôzne 

 

a./ námety občanov doručené obci – neboli  

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci - neboli 

 

18. Dotazy a dopyty občanov 

Jozef Sabo – prečo nie sú na stránke obce dostupné zápisnice z OZ z roku 2018.  

Starosta obce uviedol, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia novej webovej stránky obce, avšak 

pretože všetko robí sám, z časových dôvodov nová stránka ešte nie je funkčná. Zápisnice zatiaľ 

zverejní na stávajúcej webovej stránke. 

 

19. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 23:10 hod. ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:     .............................................    

                                                                           podpis          

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 ............................................... ................................................... 

 Mgr. Marcel Ciklaminy Peter Golkovský 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 28.02.2019: 

 

 

Uznesenie č.      9-28/02-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 28.02.2019 vrátane jeho doplnkov 

2. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Mgr. Ciklamini, Golkovský 

 

Uznesenie č.      10-28/02-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

berie na vedomie informáciu starostu obce: Základné prehľady a informácie – chod obce ku dňu 

31.12.2018. 

 

Uznesenie č.      11-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie správy HK:  

- Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na rok 2018 pri dodržiavaní a správe daní 

a poplatkov a VZN obce 

- Záverečná správa z finančnej kontroly za rok 2018 

 

Uznesenie č.      12-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. polrok 2019. 

 

Uznesenie č.      13-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

I. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýš k e  p r í sp evku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni  

II. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýš k e  p r í spevku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Uznesenie č.      14-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

1. Vytvorenie Ekonomickej komisie OZ obce Koškovce 

2. Zloženie Ekonomickej komisie OZ obce Koškovce – Ing. Michal Gajdoš, Peter Bachura, 

Mgr. Zlatica Horvátová, Ing. Šašík Jenčíková 

3. Za predsedu Ekonomickej komisie volí Ing. Michala Gajdoša 

 

Uznesenie č.      15-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

berie na vedomie informáciu starostu obce – vyhodnotenie PHSR k 31.12.2018. 

 

Uznesenie č.      16-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

berie na vedomie informáciu starostu obce – vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Koškovce na roky 2018-2022 k 31.12.2018. 

 

Uznesenie č.      17-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 
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Uznesenie č.      18-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

schvaľuje program Turičných slávností dňa 10.06.2019 

 

Uznesenie č.      19-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

zamieta žiadosť Ing. Ľubomíra Pitoňáka 

 

Uznesenie č.      20-28/02-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

 

 

 

 

 

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

 podpis        
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P r í l o h y   
zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

28.02.2019: 

 

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

28.02.2019.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Informácia starostu obce: Základné prehľady a informácie – chod obce ku dňu 31.12.2018  

2. Správy HK: 

 Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na rok 2018 pri dodržiavaní a správe daní 

a poplatkov a VZN obce. 

 Záverečná správa z finančnej kontroly za rok 2018. 

3. Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na I. polrok 2019. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2019 o  v ýš k e  p r í s pevku  

zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni. 

5. Informácia starostu obce - vyhodnotenie PHSR k 31.12.2018. 

6. Informácia starostu obce - vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

Koškovce na roky 2018-2022 k 31.12.2018. 

7. Informácia starostu obce  o koncepciách a programoch obce. 

8. Program Turičných slávností 

9. Žiadosť Ing. Pitoňáka 

10. Žiadosť ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

 

 

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

28.02.2019. 

 

4. Zoznam interpelácií poslancov OZ  

 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Príloha 3  

 

Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

na plánovanom zasadnutí dňa  28.2.2019 
            

Číslo uznesenia 

Priezvisko, meno, titul Celkový počet hlasov 

B
ac

h
u

ra
 P

et
er

 

C
ik

la
m

in
y

 M
ar

ce
l,

 M
g
r.

 

G
aj

d
o

š 
M

ic
h

al
, 

In
g

. 

G
o

lk
o

v
sk

ý
 P

et
er

 

Je
n

čí
k

 P
et

er
 

K
o

ča
n

o
v

á 
A

d
ri

an
a 

T
im

ák
 A

n
to

n
 

Z
a

 (
Z

) 

P
ro

ti
 (

P
) 

Z
d

rž
a

l 
sa

 (
X

) 

N
ep

rí
to

m
n

ý
 (

N
) 

9-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

10-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

11-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

12-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

13-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

14-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

15-28/02-2019 Z X Z Z Z Z Z 6   1   

16-28/02-2019 Z X Z Z Z Z Z 6   1   

17-28/02-2019 Z Z Z X Z Z Z 6   1   

18-28/02-2019 Z Z Z X Z Z Z 6   1   

19-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

20-28/02-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ZA (Z) 12 10 12 10 12 12 12         

PROTI (P)                       

ZDRŽAL SA (X)   2   2               

NEPRÍTOMNÝ (N)                       

Mandátová komisia: Peter Bachura, Peter Golkovský, Adriana Kočanová 

Zapísal/podpis   
Peter Golkovský:  
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Príloha 3  

 

Zoznam interpelácií poslancov na zasadnutí OZ dňa 28.02.2019 

 

 

Por. 

č. 

Poslanec Text interpelácie / odpoveď starostu 

1. 

Peter Golkovský Oprava chodníka k železnici 

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti má obec iba jedného 

zamestnanca na údržbárske práce, oprava sa bude riešiť 

v najbližšom období.  

Poslanec Golkovský uviedol, že pokiaľ mu obec poskytne štrk, 

uvedený chodník opraví sám. 

Starosta uviedol, že štrk na opravu zabezpečí. 

2. Peter Golkovský Označenie priekopy pravej strany cesty od cintorína k železničnému 

priecestiu 

Bude zabezpečené označenie priekopy pred zimným obdobím tak, 

aby bolo zrejmé, pokiaľ siaha cesta 

3. Peter Golkovský Vybudovanie autobusovej zastávky v smere na Humenné 

Uvedenou otázkou sa obecný úrad už zaoberá. Je potrebné 

spracovať projektovú dokumentáciu, získať povolenia oprávnených 

vlastníkov na umiestnenie autobusovej zastávky, zakúpiť ju 

a osadiť. 

4. Peter Golkovský Opraviť obrubníky na parkovisku pri zdravotnom stredisku 

Budú opravené v tomto jarnom období 

5. Peter Golkovský Opraviť spadnuté betónové kocky z oplotenia pri kostole 

Uvedené oplotenie nie je majetkom obce, napriek tomu obec ho už 

viackrát opravovala. Aj napriek tomu dochádza k jeho poškodeniu 

deťmi pri odchode zo školy. Uvedený problém bude prejednaný 

s Rímskokatolíckou cirkvou. 

6. Peter Golkovský Výrub stromu pri kostole. 

Smrek pri kostole nie je majetkom obce, ale Rímskokatolíckej 

cirkvi. Vianočné osvetlenie bude v roku 2019 už inštalované na 

smrek pred kostolom a bude dobre viditeľné.  

7. Peter Golkovský Stav úveru obce 

Úver: 31 800,00 

Kontokorentný úver: 15 000,00 

8. Peter Golkovský Či je písaná kronika obce 

Kroniku píše bývalý poslanec Ing. Juraj Ďurček. Zastupiteľstvo 

v roku 2018 neschválilo text za rok 2017. Za rok 2018 ešte nebol 

predložený text na schválenie.  

 

 

 

 

 

 

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

podpis        

 

 


