ZÁPISNICA
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Koškovce, konaného dňa
19.09.2019 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 5 poslancov, z celkového počtu 7, takže je
uznášania schopné.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe rokovania.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová,Timák)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.
40-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 19.9.2019.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
a. Schválenie programu rokovania
b. Určenie zapisovateľa
Základné prehľady a informácie – chod obce
Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálny odpad ku dňu 15.9.2019 - informácia
Návrh na rozpočtové opatrenie - ZŠsMŠ
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
VVS a .s . - odpredaj obecného vodovodu
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce od posledného zasadnutia
1. Správy o ukončených kontrolách – predloženie
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Koncepcie a programy obce – informácia a stav
Interpelácie poslancov na starostu obce
Rôzne
10. a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických
11.
osôb)
11. Záver
8.
9.

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú.

Predkladá
starosta obce
starosta obce
p. Kontuľová
starosta obce
starosta obce
starosta obce
starosta obce
hlavný
kontrolór
starosta obce

starosta obce

starosta obce

Prizvaní

2. Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu 15.9.2019
- informácia
__________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ so stavom vybraných daní a poplatkov za komunálny
odpad.
K predloženej správe neboli podané žiadne pripomienky.
Prehľad stavu výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad tvorí prílohu č.
2/1 tejto zápisnice.
3. Návrh na rozpočtové opatrenie – ZŠ s MŠ
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu z dôvodu navýšenia
finančných prostriedkov pre ZŠsMŠ Koškovce – novovytvorené pracovné miesta.
K návrhu rozpočtového opatrenia neboli podané žiadne pripomienky.
Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová,Timák)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 41-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č.2 tvorí prílohu č. 2/2 tejto zápisnice.
4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
Starosta obce predložil návrh delegátov - zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ
Koškovce. K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky.
Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová,Timák)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.
42-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004
deleguje
týchto zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ Koškovce 134:
1.
2.
3.
4.

Mgr. Janka Gajdošová
Bc. Miroslava Danková
Adriana Kočanova
Bc. Iveta Kontuľová

Delegačná listina zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZšsMŠ Koškovce č.134 tvorí prílohu
č. 2/3 tejto zápisnice.

5. VVS a .s . - odpredaj obecného vodovodu
Starosta obce predložil zámer odpredaja obecného vodovodu, poslancom OZ boli predložené
potrebné dokumenty (Plány vodovodnej siete v katastri obce, Zoznam obcí s vlastníctvom
vodovodu VVS a Návrh zmluvy). Poslanci OZ nemali žiadne námietky.
Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová,Timák)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.
43-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
odpredaj obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s. Košice a Obcou Koškovce v nasledovnom rozsahu a to:

Predmetom kúpy je vodovod v nasledovnom rozsahu:
Prívodné potrubie
LTH DN 150
o dĺžke
882,27 m
PVC DN 90
o dĺžke
68,30 m
Rozvodné potrubie
LT
DN 100
o dĺžke
1.465,32 m
PVC DN 110
o dĺžke
466,34 m
PVC DN 90
o dĺžke
1.496,41 m
Vodovodné potrubie s p o l u :
o dĺžke:
4.378,64 m
Uvedený rozsah stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1,0 pre VVS, a.s. Košice.
Plány vodovodnej siete v katastri obce, Zoznam obcí s vlastníctvom vodovodu VVS a Návrh
zmluvy tvoria prílohu č. 2/4 tejto zápisnice.
6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného
zasadnutia, Správy o ukončených kontrolách – predloženie
_______________________________________________________________________
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu HK o vykonanej kontrole.
K predloženej správe nemali poslanci žiadne pripomienky.
Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová,Timák)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.
44-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:
berie na vedomie správu HK - Kontrola vybavovania sťažností a petícií podaných v rokoch
2017-2018
Správa z Kontroly vybavovania sťažností a petícií podaných v rokoch 2017-2018 tvorí prílohu č.
2/5 tejto zápisnice.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Gajdoš predložil OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2019. Starosta obce vyzval poslancov OZ, či majú doplňujúce návrhy k plánu kontrolnej činnosti.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Prítomní - 5
Za – 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová,Timák)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č.
45-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 tvorí prílohu č. 2/6 tejto zápisnice.
8. 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.
Informoval o práve prebiehajúcich prácach na budove Obecného úradu, Dome smútku a na ČOVukončená montáž technológie do celej budovy, v mesiaci október začne výstavby výpustného
objektu.
Informoval že bezplatné wifi – z dotačných prostriedkov EÚ, je ešte stále v riešení - preskúmavajú
sa podmienky zmluvy.
Starosta obce zároveň informoval o prípravných prácach na rekonštrukciu miestnej komunikácie
od hlavnej cesty k obecnému úradu z finančných prostriedkov združených v záujmovej skupine
MAS Pod Vihorlatom.
Starosta predniesol informáciu, že bola schválená dotácia na zberný dvor (zakúpenie kontajnerov
a obecnej techniky) – rozhodnutie o schválení dotácie zatiaľ nebolo doručené.
Rekonštrukčné práce v kotolni základnej školy, na ktorú obec získala dotáciu je vo finálnej fáze a
zároveň sa dokončujú administratívne náležitosti potrebné k modernizácií učební v ZŠ s MŠ
Koškovce - na uvedenú modernizáciu obec získala dotáciu.
V ŠJ prebehla aj rekonštrukcia priestorov a zároveň už boli zakúpené a namontované nové
spotrebiče financované leasingovou zmluvou.
Starosta obce zabezpečil bezplatne betónové stĺpy na vybudovanie verejného osvetlenia cesty
k cintorínu – predpoklad realizácie – jar 2020.
Starosta obce navrhol poslancom, aby sa dňa 5.10.2019 uskutočnila brigáda na cintoríne za účelom
opravy prístrešku na uskladnenie náradia. Poslanci OZ prisľúbili účasť.
Starosta obce predniesol požiadavku na riešenie umiestnenia novej autobusovej zastávky pri
rodinnom dome č. 144.
9. Interpelácie poslancov na starostu obce
Neboli
10. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Neboli
11. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci – neboli
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci – neboli
c./ Poslanec Ciklaminy predniesol požiadavku vyčistenia priepustu pri p. Bačkovej
d./ Poslanec Gajdoš predniesol požiadavku rekonštrukcie odvodňovacieho kanálu pri jeho
rodinnom dome, nakoľko je tam veľký pohyb detí, ktoré ho ničia
e./ Poslanec Ciklaminy informoval o popraskanom asfalte na novej ceste

f./ Poslanec Ciklaminy predniesol sťažnosť p. Daniela Marka, že pri p. Grundzovi (časť
nie je pokosený pozemok

Šihotok)

14. Dotazy a dopyty občanov
neboli žiadne
15. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18:35 hod. ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:

starosta obce:

.............................................
podpis

...........................................…
podpis

Dátum podpísania Zápisnice: 23.9.2019

Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia
konaného dňa 19.09.2019:
Uznesenie č.
40-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 19.9.2019.
Uznesenie č. 41-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2
Uznesenie č.
42-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004
deleguje
týchto zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ Koškovce 134:
5.
6.
7.
8.

Mgr. Janka Gajdošová
Bc. Miroslava Danková
Adriana Kočanova
Bc. Iveta Kontuľová

Uznesenie č.
43-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
odpredaj obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s. Košice a Obcou Koškovce v nasledovnom rozsahu a to:

Predmetom kúpy je vodovod v nasledovnom rozsahu:
Prívodné potrubie
LTH DN 150
o dĺžke
882,27 m
PVC DN 90
o dĺžke
68,30 m
Rozvodné potrubie
LT
DN 100
o dĺžke
1.465,32 m
PVC DN 110
o dĺžke
466,34 m
PVC DN 90
o dĺžke
1.496,41 m
Vodovodné potrubie s p o l u :
o dĺžke:
4.378,64 m
Uvedený rozsah stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1,0 pre VVS, a.s.
Košice.

Uznesenie č.
44-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:
berie na vedomie správu HK - Kontrola vybavovania sťažností a petícií podaných v rokoch
2017-2018
Uznesenie č.
45-19/09-2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

starosta obce:

...........................................…
podpis

Prílohy
zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa
19.09.2019:
1. Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa
19.09.2019.
2. Písomné materiály podľa zápisnice :
1. Prehľad stavu výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad
2. Rozpočtové opatrenie č.2
3. Delegačná listina zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZšsMŠ Koškovce
4. Plány vodovodnej siete v katastri obce, Zoznam obcí s vlastníctvom vodovodu VVS
a Návrh zmluvy
5. Správa z Kontroly vybavovania sťažností a petícií podaných v rokoch 2017-2018
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 19.09.2019.

starosta obce:

..............................................
podpis

Príloha 3
Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce
na plánovanom zasadnutí dňa
19.9.2019
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Mandátová komisia: Peter Bachura, Peter Golkovský, Adriana Kočanová
Zapísal/podpis

Adriana Kočanová

Celkový počet hlasov

Jenčík Peter

Golkovský Peter

ZA (Z)
PROTI (P)
ZDRŽAL SA (X)
NEPRÍTOMNÝ (N)

Gajdoš Michal, Ing.

40-19/09-2019
41-19/09-2019
42-19/09-2019
43-19/09-2019
44-19/09-2019
45-19/09-2019

Ciklaminy Marcel, Mgr.

Číslo uznesenia

Bachura Peter

Priezvisko, meno, titul

