
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

17.05.2019 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 17:00  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 4 poslancov, z celkového počtu 7, takže je 

uznášania schopné.  

 

 Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

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

overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ. 

Starosta obce dal o zmene programu hlasovať. 

Doplnenie bodu 1 – určenie overovateľov zápisnice – poslanci Bachura, Jenčík 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4 

Za – 4 (Bachura, Golkovský, Jenčík, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe obce s doplneným bodom rokovania. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4 

Za – 4 (Bachura, Golkovský, Jenčík, Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      21-17/05-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 17.05.2019 vrátane jeho doplnku 

2. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Bachura, Jenčík 

 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie overovateľov zápisnice 

c) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

2.  
Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemky pod MK – Urbariát 

lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce starosta obce 

Zástupcovia 

ULPaPS 

3.  

Základné prehľady a informácie – chod obce 

a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 15.05.2019  - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

4.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

 Správy o ukončených kontrolách - predloženie 

 Prebiehajúce kontroly – informácia 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

5.  
Voľba Hlavného kontrolóra obce - deň konania, náležitosti 

prihlášky a spôsob vykonania voľby starosta obce 

 

6.  Plán obnovy verejného vodovodu starosta obce  

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

8.  

Žiadosť o predaj hnuteľného majetku obce 

- unimobunky na športovom areáli Koškovce 

- hasiaca technika PS 12 starosta obce  
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9.  Program turičných slávností - rozdelenie úloh starosta obce  

10.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia starosta obce  

11.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

12.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

13.  
Rôzne   

a./ námety občanov doručené obci 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci starosta obce 

 

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

15.  Záver starosta obce  

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

17:05 - do rokovacej miestnosti sa dostavila poslankyňa Kočanová 

 

2. Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemky pod MK – Urbariát lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce 

Starosta obce prítomných zoznámil s dôvodovou správou. Podrobne rozobral právnu úpravu 

verejných priestranstiev a problematiku pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Uviedol, že 

zástupcovia ULPaPS Koškovce na ostatnom jednaní na obecnom úrade požadovali nájom za 

pozemky pod miestnymi komunikáciami vo výške 0,66 eur za m2 s dĺžkou nájmu podľa zmluvy 

o nájme pozemkov pod ČOV. Podľa zatiaľ spracovanej prvej časti geometrických plánov 

miestnych komunikácií sa jedná o 4 031m2, čo predstavuje ročný nájom vo výške  2 660,46 eur. 

Starosta obce ďalej uviedol, že v súčasnosti sa spracováva druhá časť geometrických plánov, ktorá 

bude obsahovať skoro takú istú výmeru pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Záverom 

poslancom odporučil neschváliť návrh zmluvy o nájme nehnuteľností s navrhovanou cenou 0,66 

eur za m2. 

Prítomní zástupcovia ULPaPS Koškovce po diskusii uviedli, že na uvedenej cene 0,66 eur za m2 

a dĺžke nájmu trvajú a z rokovania obecného zastupiteľstva odišli. 

Starosta obce predniesol dva návrhy na uznesenie: 

Alternatíva I: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce č. 1/2019 v sume 0,66 eur za m2. 

 

Alternatíva II: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

neschvaľuje Zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, 

pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce č. 1/2019 v sume 0,66 eur za m2. 

 

Poslanec Golkovský navrhol, aby obecné zastupiteľstvo hlasovalo o Alternatíve I. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov 

a pozemkového spoločenstva Koškovce č. 1/2019 v sume 0,66 eur za m2. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

Za – 1 (Golkovský) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 4 (Bachura, Jenčík, Kočanová, Timák) 

 

Starosta obce uviedol, že návrh uznesenia nebol schválený. Ďalej uviedol, že po obdržaní 

kompletných geometrických plánov poslancom predloží celkovú výmeru pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú vo vlastníctve obce. 
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Dôvodová správa k návrhu zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a Urbariátom 

lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce č. 1/2019 a Návrh zmluvy medzi Obcou 

Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce č. 1/2019 tvoria 

prílohu 2/1 tejto zápisnice. 

 

Starosta obce o 18:15 vyhlásil 15 minútovú prestávku. 

O 18:20 sa do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Gajdoš. 

OZ pokračovalo v rokovaní o 18:30. 

 

3. Základné prehľady a informácie – chod obce 

Starosta obce oboznámil poslancov: 

a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu 01.05.2019  

K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.  

 

Informácia starostu obce: Základné prehľady a informácie – chod obce ku dňu 01.05.2019 tvorí 

prílohu 2/2 tejto zápisnice. 

 

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

zasadnutia 

Starosta obce zoznámil poslancov so správou HK z finančnej kontroly  – Správa finančnej kontroly 

v roku 2019 na Obecnom úrade v Koškovciach (január – február 2019) – Kontrola výkonu verejnej 

správy, plnenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a vydávanie rozhodnutí obcou 

v správnom konaní v roku 2018. 

K predloženej správe neboli podané žiadne pripomienky. 

 

Správa HK - Kontrola výkonu verejnej správy, plnenie uznesení zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a vydávanie rozhodnutí obcou v správnom konaní v roku 2018  tvorí prílohu č. 2/3 

tejto zápisnice. 

 

5. Voľba Hlavného kontrolóra obce - deň konania, náležitosti prihlášky a spôsob vykonania 

voľby  

Starosta obce zoznámil poslancov s Dôvodovou správou k voľbe hlavného kontrolóra obce 

a návrhom uznesenia k voľbe hlavného kontrolóra obce. 

Poslanec Timák navrhol zmeniť dátum konania voľby na deň 14.08.2019 z dôvodu, že dňa 

15.08.2019 je cirkevný sviatok. S uvedeným návrhom prítomní poslanci vyjadrili súhlas. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

                                      

 

Uznesenie č.  22-17/05-2019 k voľbe hlavného kontrolóra obce – deň konania, náležitosti 

prihlášky a spôsob vykonania voľby 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Koškovce na 14.08.2019 o 17:00 

v zasadačke obecného úradu 

 schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Koškovce v rozsahu 0,1 úväzku 

základného pracovného času s nástupom od 01.09.2019 
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 určuje: 

 

A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Koškovce: 

1. osobné údaje uchádzača podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

2. úradne overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, 

3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia 

a odbornej praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe, podnikateľská a iná činnosť, 

4. čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného 

kontrolóra Obce Koškovce, 

5. čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

6. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účel voľby hlavného kontrolóra obce 

Koškovce, 

7. kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa). 

 

Termín doručenia prihlášky s prílohami: 29.07.2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke 

s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

Adresa doručenia prihlášky: Obecný úrad Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce 

 

B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Koškovce: 

 verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť, 

 každý uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 5 min, poradie prezentácií 

uchádzačov sa určí žrebovaním. 

 

6. Plán obnovy verejného vodovodu  
Starosta obce predložil poslancom návrh Plánu obnovy na verejný vodovod, ktorý vypracovala 

VVS Humenné. Uviedol, že VVS vzhľadom k tomu, že nie je vlastníkom, ale správcom verejného 

vodovodu, do roku 2024 nepredpokladá žiadne investície do jeho obnovy. Bude iba odstraňovať 

prípadné poruchy na vodovodnom potrubí. Pokiaľ nie sú vlastníkmi vodovodu, nemôžu do neho 

investovať, jedine v prípade, že obec vyčlení finančné prostriedky. 

K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      23-17/05-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Plán obnovy na verejný vodovod 

 

Plán obnovy na verejný vodovod tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

7. 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.  

K informácií starostu obce Koncepcie a programy obce nemali poslanci doplňujúce návrhy. 

 

Informácia starostu obce  o koncepciách a programoch obce, tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 
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8. Žiadosť o predaj hnuteľného majetku obce  

Starosta obce informoval poslancov o záujme dobrovoľného hasičského zboru z Obce Jabloň 

o kúpu hasiacej techniky PS 12. Obec v súčasnosti uvedenú techniku nevyužíva, umiestnená je 

v budove na ihrisku. S predajom uvedenej hasiacej techniky poslanci nesúhlasili: 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o záujme o kúpu oboch unimobuniek zo športového 

areálu, ktoré obec po postavení sociálnej budovy na ihrisku už nevyužíva. Poslanci s predajom 

vyslovili súhlas v tom prípade, že obec podá inzerát na predaj uvedených unimobuniek s cenou 

minimálne 800,00 eur/kus. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      24-17/05-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

1. Schvaľuje predaj prebytočného hnuteľného majetku obce – 2 ks unimobuniek – predaj 

uskutočniť prostredníctvom inzerátu v regionálnych denníkoch za cenu minimálne 800,00 

eur/kus. 

2. Neschvaľuje predaj hasiacej techniky PS 12. 

 

9. Program Turičných slávnosti  – rozdelenie úloh. 
Starosta obce predložil poslancom návrh rozdelenia úloh počas Turičných slávnosti obce 

Koškovce dňa 10.6.2019.  

Poslanci Golkovský, Bachura a Kočanová sa na Turičných slávnostiach nezúčastnia. 

 

Rozdelenie úloh počas Turičných slávností tvorí prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

10. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- neboli  

 

11. Interpelácie poslancov na starostu obce 

- neboli 

 

12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

- poslanec Golkovský požiadal starostu obce, aby sa opýtal hlavného kontrolóra obce, prečo sa 

nezúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a prečo na ustanovujúcom zastupiteľstve 

neinformoval poslancov OZ o tom, že majú starostovi obce určiť plat. 

- starosta uviedol, že hlavný kontrolór pri úväzku 0,052 nemôže stihnúť v riadnom pracovnom 

čase výkon kontroly a aj zúčastňovať sa zasadnutí OZ. Preto aj pri voľbe nového HK navrhuje 

zvýšiť jeho úväzok na 0,1. 

Starosta obce poslancovi Golkovskému uviedol, že HK oboznámi s jeho požiadavkami, odpoveď 

dostane na najbližšom zasadnutí OZ. Ďalej mu opätovne uviedol, že vzhľadom k platnej právnej 

úprave, znovuzvolenému starostovi jeho plat zostáva aj v ďalšom volebnom období, a poslanci 

majú právo mu ho kedykoľvek upraviť. 

 

13. Rôzne 

a./ námety občanov doručené obci – neboli  

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci - neboli 

 

14. Dotazy a dopyty občanov 

- neboli 
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15. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20:15 hod. ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

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

                                                                           podpis          

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 Peter Bachura Peter Jenčík 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis        
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 17.05.2019: 

 

 

 

Uznesenie č.      21-17/05-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

3. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 17.05.2019 vrátane jeho doplnku 

4. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Bachura, Jenčík 

 

Program Predkladá Prizvaní 

16.  

Otvorenie 

d) Schválenie programu rokovania  

e) Určenie overovateľov zápisnice 

f) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

17.  
Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemky pod MK – Urbariát 

lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce starosta obce 

Zástupcovia 

ULPaPS 

18.  
Základné prehľady a informácie – chod obce 

a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 15.05.2019  - informácia 
starosta obce 

p. Kontuľová 

 

19.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

 Správy o ukončených kontrolách - predloženie 

 Prebiehajúce kontroly – informácia 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

20.  
Voľba Hlavného kontrolóra obce - deň konania, náležitosti 

prihlášky a spôsob vykonania voľby starosta obce 

 

21.  Plán obnovy verejného vodovodu starosta obce  

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

23.  
Žiadosť o predaj hnuteľného majetku obce 

- unimobunky na športovom areáli Koškovce 

- hasiaca technika PS 12 starosta obce  

 

24.  Program turičných slávností - rozdelenie úloh starosta obce  

25.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia starosta obce  

26.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

27.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

28.  

Rôzne   

a./ námety občanov doručené obci 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci starosta obce 

 

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

30.  Záver starosta obce  

 

 

Uznesenie č.  22-17/05-2019 k voľbe hlavného kontrolóra obce – deň konania, náležitosti 

prihlášky a spôsob vykonania voľby 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Koškovce na 14.08.2019 o 17:00 

v zasadačke obecného úradu 

 schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Koškovce v rozsahu 0,1 úväzku 

základného pracovného času s nástupom od 01.09.2019 
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 určuje: 

 

A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Koškovce: 

1. osobné údaje uchádzača podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

2. úradne overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, 

3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia 

a odbornej praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe, podnikateľská a iná činnosť, 

4. čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného 

kontrolóra Obce Koškovce, 

5. čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

6. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účel voľby hlavného kontrolóra obce 

Koškovce, 

7. kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa). 

 

Termín doručenia prihlášky s prílohami: 29.07.2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke 

s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

Adresa doručenia prihlášky: Obecný úrad Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce 

 

B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Koškovce: 

 verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť, 

 každý uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 5 min, poradie prezentácií 

uchádzačov sa určí žrebovaním. 

 

Uznesenie č.      23-17/05-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Plán obnovy na verejný vodovod 

 

Uznesenie č.      24-17/05-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

3. Schvaľuje predaj prebytočného hnuteľného majetku obce – 2 ks unimobuniek – predaj 

uskutočniť prostredníctvom inzerátu v regionálnych denníkoch za cenu minimálne 800,00 

eur/kus. 

4. Neschvaľuje predaj hasiacej techniky PS 12. 

 

 

 

 

 

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

 podpis        

  



strana 9/10 

 

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

17.05.2019: 

 

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

17.05.2019.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Dôvodová správa k návrhu zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Koškovce a 

Urbariátom lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce č. 1/2019 a  

Návrh zmluvy medzi Obcou Koškovce a Urbariátom lesov, pasienkov a pozemkového 

spoločenstva Koškovce č. 1/2019  

2. Informácia starostu obce: Základné prehľady a informácie – chod obce ku dňu 01.05.2019 

3. Správy HK: 

 Kontrola výkonu verejnej správy, plnenie uznesení zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a vydávanie rozhodnutí obcou v správnom konaní v roku 2018. 

4. Plán obnovy na verejný vodovod. 

5. Informácia starostu obce  o koncepciách a programoch obce 

6. Rozdelenie úloh počas Turičných slávností. 

 

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

17.05.2019. 

 

 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Príloha 3  

 

Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

na plánovanom zasadnutí dňa  17.05.2019 
            

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
) 

21-17/05-2019 Z N N Z Z N Z 4 0  0  3  

Bod 2-neschválený návrh uznesenia X N N Z X X X 1 0 4 1 

22-17/05-2019 Z N Z Z Z Z Z 6 0  0  1  

23-17/05-2019 Z N Z Z Z Z Z 6 0  0  1  

24-17/05-2019 Z N Z Z Z Z Z 6  0  0  1 

            

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ZA (Z) 4 0 3 5 4 3 4         

PROTI (P) 0 0 0 0 0 0 0         

ZDRŽAL SA (X) 1 0 0 0 1 1 1         

NEPRÍTOMNÝ (N) 0 5 2 0 0 1 0         

Mandátová komisia: Peter Bachura, Peter Golkovský, Adriana Kočanová 

Zapísal/podpis   
Peter Golkovský:  

 

 


