
Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

27.06.2019 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 19:00  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 6 poslancov, z celkového počtu 7, takže je 

uznášania schopné.  

 

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

overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ (poslanci Ing. Gajdoš, Kočanová)  

Starosta obce dal o návrhu na zmenu bodu programu hlasovať. 

Doplnenie bodu 1 –    určenie overovateľov zápisnice – poslanci Ing. Gajdoš, Kočanová 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová,) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

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

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      25-27/06-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 vrátane jeho doplnku. 

2. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Ing. Gajdoš, Kočanová 

Program Predkladá Prizvaní 

1. 

Otvorenie 
a. Schválenie programu rokovania  

b. Určenie overovateľov zápisnice 

c. Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

2. 

Záverečný účet obce za rok 2018 
1. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

2. Záverečný účet obce 

HK, starosta 

obce 

 

3. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018 starosta obce  

4. 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  
1. Správy o ukončených kontrolách – predloženie starosta obce 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 starosta obce   

6. VVS a .s . - odpredaj obecného vodovodu  starosta obce  

7. Pozemkové spoločenstvo Koškovce – Nájomná zmluva starosta obce  

8. Registratúrny poriadok účinný od 1.7.2019 - novelizácia starosta obce  

9. 
Závery Štátnej školskej inšpekcie z vykonanej následnej 

inšpekcie v MŠ starosta obce 

 

10. Koncepcie a programy obce – informácia a stav 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. 

 

2. Záverečný účet obce za rok 2018 
So stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 oboznámil poslancov 

starosta obce. So záverečným účtom obce za rok 2018 poslancov oboznámil starosta obce. K 

záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č. 26-27/06-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a Záverečný účet obce tvoria prílohu 

č. 2/1 tejto zápisnice.  

 

3. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018 

Starosta obce oboznámil poslancov s Konsolidovanou Výročnou správou obce za rok 2018. K 

predloženej správe nemali poslanci pripomienky.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č. 27-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2018.  

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018 tvoria prílohu č. 2/2 tejto zápisnice.  

 

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

zasadnutia 
So správou HK z finančnej kontroly  – Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných 

prostriedkov za II. polrok 2018 pri dodržiavaní rozpočtu obce oboznámil poslancov starosta 

obce. 

K predloženej správe neboli podané žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 



 

Uznesenie č.      28-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

berie na vedomie správu HK - Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných 

prostriedkov za II. polrok 2018 pri dodržiavaní rozpočtu obce. 

Správy HK - Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov za II. polrok 

2018 pri dodržiavaní rozpočtu obce tvoria prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 

 

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

poslancov starosta obce. K predloženému dokumentu mal poslanec Golkovský pozmeňujúci 

návrh a to schváliť Plán kontrolnej činnosti len do konca  augusta 2019, nakoľko končí kontrolór 

Dr. Kirňák svoj mandát a od septembra 2019 bude nový kontrolór obce, ktorý si zostaví svoj 

Plán kontrolnej činnosti na svoje kontrolné obdobie. 

 

Starosta obce dal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

                                      

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová) 

                   Proti – 0 

                                         Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č. 29-27/06-2019                                     

OZ v Koškovciach schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na obdobie júl – august 2019. 

Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na II. polrok 2019 tvorí prílohu č. 2/4 tejto 

zápisnice. 

 

6. VVS a .s . - odpredaj obecného vodovodu  
Starosta obce predložil poslancom podmienky odpredaja obecného vodovodu.  

Poslanec Ciklaminy dal návrh aby sa urobil prieskum, aké majú okolité obce skúsenosti s 

odpredajom obecného vodovou a  po odpredaji. Starosta obce na základe toho navrhol presunúť 

na ďalšie zasadnutie OZ. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      30-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

odkladá rozhodnutie o odpredaji na  rokovanie ďalšieho zasadnutia. 

 

 



 

7. Pozemkové spoločenstvo Koškovce – Nájomná zmluva 
Starosta obce predložil poslancom celkovú výmeru pozemkov pod miestnymi komunikáciami 

podľa spracovaných 3 geometrických plánov, ktoré sa týkajú predmetu nájmu a predniesol 

dôvodovú správu. Poslanec Ciklaminy vyjadril názor, že nakoľko aj vlastníci predmetu nájmu 

užívajú verejné priestranstvá,  nevidí dôvod na platenie nájmu. Poslanec Golkovský sa vyjadril, 

že je potrebné uvedenú zmluvu schváliť, lebo Pozemkové spoločenstvo Koškovce zanikne.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      31-27/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

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

a pozemkového spoločenstva Koškovce č. 1/2019 v cene 0,66 €/m2. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 1 (Golkovský) 

                   Proti – 3 (Bachura, Gajdoš, Ciklaminy) 

                                     Zdržali sa – 2 (Jenčík, Kočanová) 

 

Starosta obce konštatoval, že predmetné uznesenie obecné zastupiteľstvo neschválilo. 

 

O 20.30 hod starosta obce vyhlásil 15 min prestávku. Rokovanie OZ pokračovalo o 

20.45 zhod. 
 

8. Registratúrny poriadok účinný od 1.7.2019 - novelizácia 
Starosta obce oboznámil poslancov s novým Registratúrnym plánom obce Koškovce, ktorý má 

byť účinný od 1.7. 2019, nakoľko došlo k novelizácii zákona.  

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová, ) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0  

Uznesenie č.      32-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Registratúrny plán obce Koškovce. 

Registratúrny plán obce Koškovce  tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

 

9.  Závery Štátnej školskej inšpekcie z vykonanej následnej inšpekcie v MŠ 
Starosta obce oboznámil poslancov so závermi  Štátnej školskej inšpekcie z vykonanej následnej 

inšpekcie v MŠ. Skonštatoval, že všetky nedostatky boli odstránené a následná inšpekcia 

dopadla veľmi dobre.  

Závery Štátnej školskej inšpekcie z vykonanej následnej inšpekcie v MŠ, tvoria prílohu č. 2/6 

tejto zápisnice. 

 

O 21.03 hod sa do  rokovacej miestnosti  dostavil poslanec Anton Timák. 

 

10. Koncepcie a programy obce 
 

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

jednotlivých dotačných programoch, plánovaných investičných akciách obce v tomto roku. 

K uvedeným investičným akciám uviedol, že obec má finančné prostriedky na potrebné 

spoluúčasti k jednotlivým akciám, ale vzhľadom k počtu schválených NFP je potrebné, aby 



obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ktoré investičné akcie budú financované aj prostredníctvom 

úveru. Jedná sa o financovanie rekonštrukcie školskej kuchyne, ktorú obec musí financovať z 

vlastných prostriedkov, rekonštrukcia plynových a elektrických zariadení školy a školskej 

kuchyne, výstavba - prístavba školskej jedálni, dofinancovanie  rekonštrukcie obecného úradu  

vo výške cca 22tis, ktoré budú obci po kontrole zo strany riadiaceho orgánu refundované. 

Poslanec Golkovský uviedol, že obec zadlžovať netreba, s rekonštrukciou školskej kuchyne a 

jedálne sa netreba ponáhľať, pretože po parlamentných voľbách v roku 2020 budú aj tak obedy 

zadarmo zrušené. Starosta obce uviedol, že zákon je v súčasnosti platný a obec musí túto 

problematiku vyriešiť, pretože kapacita školskej jedálne nebola plánovaná na takýto počet 

stravníkov a už aj v súčastnosti sa žiaci ZŠ musia stravovať po jednotlivých triedach. 

 

     Poslanci vyjadrili súhlas s rekonštrukciou školskej kuchyne, dofinancovaním rekonštrukcie 

plynových a elektrických zariadení školy a školskej kuchyne a dofinancovaním rekonštrukcie 

obecného úradu. Výstavbu prístavby ŠJ navrhli riešiť iba v prípade poskytnutia finančných 

prostriedkov zo štátu a len do výšky poskytnutej dotácie. Starosta obce vyčíslil výšku potrebného 

úveru vo výške 40tis eur, aby boli finančne zabezpečené všetky uvedené akcie. Poslanec 

Ciklaminy uviedol, že ak by bol uvedený úver schválený tak za podmienky, že bude splatený do 

konca volebného obdobia.  

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 5 (Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák ) 

                   Proti – 2 (Bachura, Golkovský) 

                                     Zdržali sa – 0  

 

Uznesenie č.      33-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
schvaľuje prijatie úveru vo výške 40 000,00 eur, na zabezpečenie investičných akcii:  

1. Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne 

2. Vybavenie základnej školy a školskej kuchyne prístrojovým vybavením a rekonštrukcia 

plynových a elektrických zariadení 

3. Rekonštrukcia a vybavenie OcÚ, 

 

za nasledujúcich podmienok: Prijatý úver z Prima banky a. s. musí byť splatený do konca 

volebného obdobia tohto OZ. 
 

Starosta obce poslancom oznámil, že ako uviedol na ostatnom zasadnutí OZ, na prefinancovanie 

prístrojového vybavenia kuchyne zabezpečuje leasing v celkovej výške 20 - 25 tis. eur. 

K uvedenému nemali poslanci pripomienky.  

  

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že v mesiaci August 2019 končí možné prečerpanie 

bežného účtu (superlinka) a navrhol poslancom predĺžiť na ďalší rok z dôvodu, že obec využíva 

túto možnosť hlavne v mesiacoch nižších dotácií od štátu.  

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

                   Proti – 1 (Ciklaminy) 

                                     Zdržali sa – 2 ( Golskovský, Kočanová ) 

 

Uznesenie č.      34-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
schvaľuje prolongáciu Superlinky do výšky 15 000,00 eur (možné prečerpanie bežného účtu o 

jeden rok)  



Informácia starostu obce – koncepcia a programy obce tvorí prílohu č. 2/7 tejto zápisnice. 

 

 

11. Interpelácie poslancov na starostu obce 

 

 

12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 

Neboli 

 

13. Rôzne 
a./ námety občanov doručené obci – neboli  

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci – neboli 

c/ starosta obce navrhol odmenu vo výške 150,00 eur hlavnému kontrolórovi obce, vzhľadom k    

    tomu, že mu končí jeho volebné obdobie 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 5 ( Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Timák ) 

                   Proti – 0  

                                     Zdržali sa – 2 ( Golskovský, Kočanová ) 

 

Uznesenie č.      35-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce Dr. Štefana Kirňáka vo výške 150,00 eur.  

 

d./ starosta obce oboznámil poslancov s problémom kopania hrobov v obci. Uviedol, že veľa 

domácností odmieta kopať hroby z dôvodu, že v domácnosti bývajú osamelí dôchodcovia, ktorí 

nie sú schopní hrob kopať. Poslanci navrhli danú situáciu riešiť s p. Andrejom Ficíkom, ktorý je 

zodpovedný za určovanie poradia pri kopaní hrobov, aby domácnosti, ktoré sa z rôznych 

dôvodov nemohli zúčastniť kopania, za seba našli náhradu. V prípade nenájdenia náhradníka, je 

danú domácnosť nutné opätovne zaradiť do poradia na kopanie, aby nedochádzalo k 

vynechávaniu domácností. 

 

e./ starosta obce sa opýtal poslanca Golskovského, prečo uvádza občanom nepravdivé informácie 

o výške platu starostu obce. Ďalej uviedol, že výšku platu je možné zistiť na základe Zákona o 

právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a primátorov a Uznesenia OZ. Ďalej 

uviedol, že na základe požiadavky poslanca Golkovského bol doplnený program OZ dňa 

20.2.2019, kde poslancov OZ starosta obce oboznámil s aktuálnym zložením platu starostu, preto 

nevidí dôvod na rozširovanie zavádzajúcich informácií.   

Starosta obce uviedol, že zverejní svoj aktuálny plat: 

 

V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. §3 odst.1 – starostovi patrí plat, ktorý je súčinom mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa §4 ods.1. 

§4 - starostovia sa zaraďujú do 9 platových skupín podľa počtu obyvateľov obce a násobky sa im 

ustanovujú takto: 

obec od 501 do 1000 obyvateľov- 1,83 násobok 

§2 obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 60% 

 

Plat starostu obce: 

Priem. mzda národného hosp. za rok 2018 x koeficient: 1 013,00 x 1,83 = 1 854,00 eur 

Zvýšenie platu vo výške 55%:                                                                       1 019,70 eur 

Hrubý plat spolu:                                                                                           2 873,70 eur 



 
     Poslanci Golskovský a Bachura požadovali aj zverejnenie platov zamestnancov obecného 

úradu. Starosta obce uviedol, že uvedené skutočnosti zverejňovať nemôže, pretože sú v rozpore s 

platnou právnou úpravou.  

 

14. Dotazy a dopyty občanov 
neboli žiadne 

 

15. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 23:01 hod. ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

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

                                                                           podpis          

 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

 

 

  



 

Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 27.06.2019: 

 

 

Uznesenie č.      25-27/06-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
3. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 vrátane jeho doplnkov 

4. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Ing. Gajdoš, Kočanová 

 

Uznesenie č. 26-27/06-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 27-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2018.  
 

Uznesenie č.      28-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

berie na vedomie správu HK - Kontrola hospodárnostia a efektívnosť využitia finančných 

prostriedkov za II.polrok 2018 pri dodržiavaní rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 29-27/06-2019                                     

OZ v Koškovciach schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na obdobie júl – august 2019. 

 

Uznesenie č.      30-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

odkladá rozhodnutie o odpredaji na  rokovanie ďalšieho zasadnutia. 

 

Uznesenie č.      31-27/06-2019 – Uznesenie nebolo schválené 

 

Uznesenie č.      32-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
schvaľuje Registratúrny plán obce Koškovce. 

 

Uznesenie č.      33-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
schvaľuje prijatie úveru vo výške 40 000,00 eur, na zabezpečenie investičných akcii:  

1. Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne 

2. Vybavenie základnej školy a školskej kuchyne prístrojovým vybavením a rekonštrukcia 

    plynových a elektrických zariadení 

3. Rekonštrukcia a vybavenie OcÚ, 

za nasledujúcich podmienok: Prijatý úver z Prima banky a. s. musí byť splatený do konca 

volebného obdobia tohto OZ. 

 

Uznesenie č.      34-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
schvaľuje prolongáciu Superlinky do výšky 15 000,00 eur (možné prečerpanie bežného účtu o 

jeden rok)  

 

 

 



Uznesenie č.      35-27/06-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 
schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce Dr. Štefana Kirňáka vo výške 150,00 eur.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis        

  



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

27.06.2019: 

 

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

    27.06.2019.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice : 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a Záverečný účet obce 

2. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018 

3. Správy HK - Kontrola hospodárenia a efektívnosť využitia finančných prostriedkov   

za II. polrok 2018 pri dodržiavaní rozpočtu obce 

4. Plán kontrolnej činnosti HK v obci Koškovce na II. polrok 2019. 

5. Registratúrny plán obce Koškovce.  

6. Závery Štátnej školskej inšpekcie z vykonanej následnej inšpekcie v MŠ 

7. Informácia starostu obce  o koncepciách a programoch obce. 

 

 

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

27.06.2019. 

 

 

 

 

 

 

  

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

podpis        

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha 3  

 

Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

na plánovanom zasadnutí dňa  27.6.2019 

            

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
) 

25-27/06-2019 Z Z Z Z Z Z N 6   1 

26-27/06-2019 Z Z Z Z Z Z N 6   1 

27-27/06-2019 Z Z Z Z Z Z N 6   1 

28-27/06-2019 Z Z Z Z Z Z N 6   1 

29-27/06-2019 Z Z Z Z Z Z N 6   1 

30-27/06-2019 Z Z Z Z Z Z N 6   1 

31-27/06-2019 P P P Z X X N 1 3 2 1 

32-27/06-2019 Z Z Z Z Z Z N 6   1 

33-27/06-2019 P Z Z P Z Z Z 5 2   

34-27/06-2019 Z P Z X Z X Z 4 1 2  

35-27/06-2019 Z Z Z X Z X Z 5  2  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ZA (Z) 10 10 11 7 10 8      

PROTI (P) 1 1  2        

ZDRŽAL SA (X)    2 1 3 3     

NEPRÍTOMNÝ (N)       8     

Mandátová komisia: Peter Bachura, Peter Golkovský, Adriana Kočanová        

Zapísal/podpis          

Adriana Kočanová 

 

 


