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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

06.12.2019 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 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koškovce otvoril o 17:05  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 uznesenia o programe rokovania.  

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.      46-06/12-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 06.12.2019.  

 

Program 
Predkladá/ 

číslo uznesenia 
Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie zapisovateľa  

starosta obce 

 

2.  

Základné prehľady a informácie – chod obce  

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 30.11.2019  - informácia  

starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  Rozpočtové opatrenie č. 3  starosta obce  

4.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Správa o ukončených kontrolách – predloženie 

HK obce 

 

5.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ R ZŠsMŠ  

6.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za 

sociálne služby 

starosta obce 

 

7.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého 

zriaďovateľom je obec Koškovce 

starosta obce 

 

8.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Koškovce 

starosta obce 

 

9.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

6/2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 
starosta obce 

 

10.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 
starosta obce 

 

11.  
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve 

štátu pod stavbami vo vlastníctve obce Koškovce 
starosta obce 

 

12.  
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien 
starosta obce 

 

13.  Koncepcie a programy obce – informácia starosta obce  
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14.  
Návrh rozpočtu obce pre rok 2020 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2020 

- Návrh rozpočtu na rok 2020 

HK 

starosta obce 

 

15.  

Zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatí do konca roka 2019 

- Strieborný podvečer a Mikuláš 8.12.2019 

- Vianočný turnaj v stolnom tenise 28.12.2019 

starosta obce 

 

16.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

17.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

18.  Rôzne   

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

20.  Záver starosta obce  

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

17:07 do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Bachura 

 

2. Základné prehľady a informácie – chod obce  

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu 30.11.2019  

- 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. Rozpočtové opatrenie č. 3 
 

     Starosta obce predložil Návrh rozpočtového opatrenia na úpravu rozpočtu.  

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      47-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 3 (Gajdoš, Jenčík,Timák) 

                   Proti - 0 

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

 

Uznesenie nebolo schválené  

 

 

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

zasadnutia 

 

Správy o ukončených kontrolách  

 

 Správa HK o výsledku finančnej kontroly obce Koškovce: 

 stavu úverov k 31.12.2018 podaním súhrnnej a podrobnej správy a to: účel a podrobné 

čerpanie úveru, celková výška úverov, dátum čerpania úverov, splatnosť úverov, 

celkový zostatok istiny úverov, splátky jednotlivých úverov, uznesenia OZ ktorými 

boli schválené úvery, 
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 stavu lízingov k 31.12.2018, podaním súhrnnej a podrobnej správy a to: kedy a za 

akým účelom v akej výške boli poskytnuté a aktuálny stav, 

 všetkých krátkodobých úverov a pôžičiek, finančných výpomocí od fyzických osôb 

a od rôznych organizácií k 31.12.2018, podaním súhrnnej a podrobnej správy a to: 

kedy a za akým účelom v akej výške boli poskytnuté a aktuálny stav. 

Záver: 

Pri kontrole dokladov v kontrolovanom subjekte nedošlo k porušeniu zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 357 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

 Správa HK o výsledku finančnej kontroly obce Koškovce: 

 kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za I. polrok 2019 

Záver: 

Pri kontrole pokladničných operácií v kontrolovanom subjekte nedošlo k porušeniu zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 357 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

 Správa HK o výsledku kontroly vybavovania sťažnosti obce Koškovce: 

 kontrola vybavovania sťažnosti 

Záver: 

Pri kontrole vybavovania sťažnosti v kontrolovanom subjekte nedošlo k porušeniu zákona 

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      48-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
berie na vedomie správy HK o výsledku kontroly   

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Správy z finančnej kontroly a správa z kontroly vybavovania sťažností tvoria prílohu č. 2/2 tejto 

zápisnice. 

 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ 
Riaditeľ ZŠsMŠ oboznámil poslancov OZ so  Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

výsledkoch a podmienkach základnej školy s materskou školou Koškovce 134, za školský rok 

2018/2019. 

K predloženej správe neboli pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      49-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ   

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy s materskou 

školou Koškovce 134, za školský rok 2018/2019 tvorí prílohu č. 2/3 tejto zápisnice. 
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6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 3/2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 

a úhradách za sociálne služby.  K predloženému návrhu nemali poslanci pripomienky.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      50-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby tvorí prílohu č. 2/4 tejto zápisnice. 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 4/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom 

je obec Koškovce. K predloženému návrhu nemali poslanci pripomienky.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      51-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 1 (Kočanová) 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec 

Koškovce tvorí prílohu č. 2/5 tejto zápisnice. 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 5/2019 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce. K predloženému návrhu sa vyjadril 

poslanec Golkovský, ktorý uviedol, že k zvyšovaniu poplatkov za odpady dochádza celoplošne, 

prakticky na celom Slovensku. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 
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Uznesenie č.      52-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce tvorí prílohu č. 2/6 tejto zápisnice. 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského 

obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom VZN č. 6/2019 o určení školského obvodu ZŠ 

s MŠ Koškovce. K predloženému návrhu nemali poslanci pripomienky.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      53-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského 

obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského 

obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ 

Koškovce tvorí prílohu č. 2/7 tejto zápisnice. 

 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 7/2019 o miestnom poplatku 

za rozvoj 
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.  

K predloženému návrhu VZN sa vyjadril poslanec Ciklaminy, ktorý mal výhrady k uvedeným 

maximálnym výškam sadzieb za jednotlivé druhy stavieb. Uviedol, že tieto poplatky by zaťažili 

našich občanov, ktorí budú mať záujem o výstavbu domu v obci. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      54-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 7/2019 o miestnom poplatku za 

rozvoj 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského 

obvodu ZŠ s MŠ Koškovce. 
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Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

Za – 0 

  Proti – 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Kočanová) 

                                     Zdržali sa – 2 (Jenčík, Timák) 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

nebolo schválené. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

tvorí prílohu č. 2/8 tejto zápisnice. 

 

11. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu pod stavbami vo 

vlastníctve obce Koškovce 
Starosta obce predložil poslancom vypracovaný geometrický plán a návrhy žiadosti na SPF a ŽSR 

o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu pod stavbami vo vlastníctve obce 

Koškovce, na základe zákona NR SR č. 258/2009 Z. z. – miestne komunikácie. Vysvetlil, že ak 

chceme previesť tieto pozemky pod miestnymi komunikáciami, obecné zastupiteľstvo by malo 

prijať uznesenie o vlastníctve týchto stavieb. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      55-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach 

p r e h l a s u j e , že: 

 

- na parcele: KN C 466/31 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991  

- na parcele: KN C 466/22 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 697/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 512/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 779/9 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 779/10 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 781/2 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia s parkoviskom pri cintoríne, ktorá je vlastníctvom 

obce Koškovce, a bola vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 781/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 782/2 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 
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Za – 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Golkovský, Jenčík, 

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

 

Žiadosti na SPF a ŽSR o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov tvoria prílohu č. 2/9 tejto 

zápisnice. 

 

12. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Únie žien Slovenska so sídlom v Koškovciach 

o finančný príspevok pre rok 2020 vo výške 500,00 €. 

K uvedenej žiadosti sa vyjadrila poslankyňa Kočanová, ktorá mala výhrady k výške príspevku. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      56-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje žiadosť Únie žien Slovenska - miestna organizácia Koškovce o finančný príspevok na 

rok 2020 vo výške 500,00 € 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 3 (Bachura, Golkovský, Kočanová) 

 

Kópia žiadosti ÚŽS Koškovce tvorí prílohu č. 2/10 tejto zápisnice 

 

13. Koncepcie a programy obce 
Starosta obce oboznámil poslancov s prebiehajúcimi a ukončenými projektmi a investíciami 

v obci. 

 ČOV a podaná žiadosť na dotáciu na environmentálny fond na vybudovanie kanalizácie – 

vetva ZŠ-Zdravotné stredisko – ČOV 

 zateplenie AB OcÚ – zníženie energetickej náročnosti verejných budov – v relizácii 

 rekonštrukcia Domu smútku – v realizácii 

 rekonštrukcia kotolne v základnej škole – ukončené 

 rekonštrukcia školskej jedálne – ukončená 

 prístrojové vybavenie školskej jedálne – ukončené 

 bezplatné zóny wifi v obci prostredníctvom  výzvy Európskej únie – v realizácii 

 dotácia z Úradu vlády SR – vybavenie KD, autobusová zastávka, mobiliár – ukončené 

 dotácia projekt municipality – vianočná výzdoba obce, lavičky – ukončené 

 dotácia na modernizáciu odborných učební ZŠsMŠ – v realizácii kontroly dokumentácie 

 MAS pod Vihorlatom- dotácia vo výške 20 000 na príjazdovú cestu k OcÚ – v realizácii 

kontroly dokumentácie na PPA 

 plánované investície – doplnenie osvetlenia cintorína a osvetlenie prístupovej cesty 

k cintorínu, oprava cesty k cintorínu. 

 

Poslanec Jenčík preniesol návrh na predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce – 2 ks 

unimobunky na ihrisku o kúpu ktorých prejavil záujem p. Štefan Harvila – Hankovce. Navrhol 

predaj za cenu 300,00 €/ks 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      57-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 
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2. schvaľuje predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce – 2 ks unimobunka p. 

Štefanovi Harvilovi za cenu 300,00 €/kus. 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

19:05 – 19:15 prestávka v rokovaní OZ 

 

14. Návrh rozpočtu obce pre rok 2020 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2020 

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s Odborným stanoviskom hlavného kontrolóra obce 

Koškovce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022. 

Záverečné zhodnotenie: 

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi. Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu 

v Koškovciach predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2021 

a 2022 zobrať na vedomie. 

- Návrh rozpočtu na rok 2020 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 

a 2022 a dôvodovou správou k návrhu rozpočtu pre rok 2020. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      58-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

a) schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

finančný rozpočet pre rok 2020 na úrovni hlavných kategórií podľa predloženého návrhu.  

 

b) berie na vedomie v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predložené rozpočty pre r. 2021 

a r. 2022 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 2 (Golkovský, Kočanová) 

 

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu a Návrh Rozpočtu obce Koškovce na rok 2020 tvoria 

prílohu č. 2/11 tejto zápisnice. 

 

15. Zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí do konca roka 2019 
Starosta obce oboznámil s plánovanými kultúrnymi a športovými podujatiami plánovanými do 

konca roka 2019 a ich zabezpečením: 

- Strieborný podvečer a Mikuláš 8.12.2019 

- Vianočný turnaj v stolnom tenise 28.12.2019 

 

16. Interpelácie poslancov na starostu obce 
Neboli 
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17. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
Neboli 

 

 

18. Rôzne 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Koškovce na I. polrok 2020 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 predložil poslancom hlavný kontrolór obce. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      59-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na I. polrok 2020 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na I. polrok 2020 tvorí prílohu č. 2/12 

tejto zápisnice. 

 

 Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020   

Starosta obce predložil poslancom návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020. Uviedol, že v návrhu 

sú určené dni zasadnutia OZ, ktoré ale môžu byť v závislosti od situácie posunuté v rámci týždňa. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č.      60-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2020 

P.č. Dátum Týždeň 

1. 21. február 2020 od 17.02.2020 – 23.02.2020 

2. 15. máj 2020 od 11.05. 2020 – 17.05.2020 

3. 26. jún 2020 od 22.06.2020 – 28.06.2020 

4. 25. september 2020 od 21.09.2020 – 27.09.2020 

5. 11. december 2020 od 07.12.202 – 13.12.2020 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 7 

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

Kočanová,Timák) 

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

 

 poslanec Ciklaminy požiadal o zverejňovanie správ hlavného kontrolóra na webovej stránke 

obce 

 poslanec Golkovský vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili rekonštrukcie kríža 

a jeho okolia pri poľnej ceste smerom do Krosnej 

 

19. Dotazy a dopyty občanov 
Neboli 

 

 

 



10 

 

20. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 21:08 hod. ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

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

                                                                           podpis          

 

 

 

 

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

 podpis   
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného 

zasadnutia konaného dňa 6.12.2019: 

 

Uznesenie č.      46-06/12-2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 06.12.2019.  

 

Program 
Predkladá/ 

číslo uznesenia 
Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

c) Schválenie programu rokovania  

d) Určenie zapisovateľa  

starosta obce 

 

2.  

Základné prehľady a informácie – chod obce  

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 30.11.2019  - informácia  

starosta obce 

p. Kontuľová 

 

3.  Rozpočtové opatrenie č. 3  starosta obce  

4.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

- Správa o ukončených kontrolách – predloženie 

HK obce 

 

5.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ R ZŠsMŠ  

6.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za 

sociálne služby 

starosta obce 

 

7.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého 

zriaďovateľom je obec Koškovce 

starosta obce 

 

8.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Koškovce 

starosta obce 

 

9.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

6/2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 
starosta obce 

 

10.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 
starosta obce 

 

11.  
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve 

štátu pod stavbami vo vlastníctve obce Koškovce 
starosta obce 

 

12.  
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien 
starosta obce 

 

13.  Koncepcie a programy obce – informácia starosta obce  

14.  
Návrh rozpočtu obce pre rok 2020 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2020 

- Návrh rozpočtu na rok 2020 

HK 

starosta obce 

 

15.  

Zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatí do konca roka 2019 

- Strieborný podvečer a Mikuláš 8.12.2019 

- Vianočný turnaj v stolnom tenise 28.12.2019 

starosta obce 

 

16.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

17.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

18.  Rôzne   

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

20.  Záver starosta obce  
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Uznesenie č.      47-06/12-2019 – nebolo schválené 

 

Uznesenie č.      48-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
berie na vedomie správy HK o výsledku kontroly   

 

Uznesenie č.      49-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ   

 

Uznesenie č.      50-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 

 

Uznesenie č.      51-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

 

Uznesenie č.      52-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

 

Uznesenie č.      53-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce 

1. Prerokovalo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského 

obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 

2. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského 

obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 

 

Uznesenie č.      54-06/12-2019 nebolo schválené 

 

Uznesenie č.      55-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach 

p r e h l a s u j e , že: 

 

- na parcele: KN C 466/31 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991  
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- na parcele: KN C 466/22 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 697/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 512/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 779/9 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 779/10 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 781/2 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia s parkoviskom pri cintoríne, ktorá je vlastníctvom 

obce Koškovce, a bola vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 781/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

- na parcele: KN C 782/2 vytvorenej geometrickým plánom č. 32389833-59/2017 sa 

nachádza obecná miestna komunikácia, ktorá je vlastníctvom obce Koškovce, a bola 

vybudovaná obcou pred rokom 1991 

 

Uznesenie č.      56-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje žiadosť Únie žien Slovenska - miestna organizácia Koškovce o finančný príspevok na 

rok 2020 vo výške 500,00 € 

 

Uznesenie č.      57-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

2. schvaľuje predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce – 2 ks unimobunka p. 

Štefanovi Harvilovi za cenu 300,00 €/kus. 

 

Uznesenie č.      58-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

a) schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

finančný rozpočet pre rok 2020 na úrovni hlavných kategórií podľa predloženého návrhu.  

 

b) berie na vedomie v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predložené rozpočty pre r. 2021 

a r. 2022 

 

Uznesenie č.      59-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na I. polrok 2020 
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Uznesenie č.      60-06/12-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2020 

P.č. Dátum Týždeň 

1. 21. február 2020 od 17.02.2020 – 23.02.2020 

2. 15. máj 2020 od 11.05. 2020 – 17.05.2020 

3. 26. jún 2020 od 22.06.2020 – 28.06.2020 

4. 25. september 2020 od 21.09.2020 – 27.09.2020 

5. 11. december 2020 od 07.12.202 – 13.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis   
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P r í l o h y  

zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

06.12.2019: 

 

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

    06.12.2019.  

1. Písomné materiály podľa zápisnice: 

1. Prehľad stavu výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad 

2. Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti 

 Správa HK o výsledku finančnej kontroly obce Koškovce: 

 stavu úverov k 31.12.2018 podaním súhrnnej a podrobnej správy a to: účel 

a podrobné čerpanie úveru, celková výška úverov, dátum čerpania úverov, 

splatnosť úverov, celkový zostatok istiny úverov, splátky jednotlivých 

úverov, uznesenia OZ ktorými boli schválené úvery, 

 stavu lízingov k 31.12.2018, podaním súhrnnej a podrobnej správy a to: 

kedy a za akým účelom v akej výške boli poskytnuté a aktuálny stav, 

 všetkých krátkodobých úverov a pôžičiek, finančných výpomocí od 

fyzických osôb a od rôznych organizácií k 31.12.2018, podaním súhrnnej 

a podrobnej správy a to: kedy a za akým účelom v akej výške boli 

poskytnuté a aktuálny stav. 

 Správa HK o výsledku finančnej kontroly obce Koškovce: 

 kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za I. 

polrok 2019 

 Správa HK o výsledku kontroly vybavovania sťažnosti obce Koškovce: 

 kontrola vybavovania sťažnosti 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy 

s materskou školou Koškovce 134, za školský rok 2018/2019 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 

a úhradách za sociálne služby 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2019 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého 

zriaďovateľom je obec Koškovce 

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 6/2019 o určení školského obvodu ZŠ 

s MŠ Koškovce 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 7/2019 o miestnom poplatku za 

rozvoj 

9. Žiadosti na SPF a ŽSR o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

10. Kópia žiadosti ÚŽS Koškovce 

11.  – Odborné stanovisko HK obce Koškovce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 

  - Dôvodová správa k návrhu rozpočtu pre rok 2020 

  - Návrh rozpočtu obce Koškovce na rok 2020 s výhľadom na roku 2021 – 2022 

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na I. polrok 2020 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 06.12.2019. 

 

 

 

  

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

podpis      
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Príloha 3  

 

Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

na plánovanom zasadnutí dňa  06.12.2019 

            

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
) 

46-06/12-2019 N Z Z Z Z Z Z 6 0 0 1 

47-06/12-2019 X X Z X Z X Z 3 0 4 0 

48-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

49-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

50-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

51-06/12-2019 Z Z Z Z Z X Z 6 0 1 0 

52-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

53-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

 54-06/12-2019 P P P P X P X 0 5 2 0 

55-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

56-06/12-2019 X Z Z X Z X Z 4 0 3 0 

57-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

58-06/12-2019 Z Z Z X Z X Z 5 0 2 0 

59-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

60-06/12-2019 Z Z Z Z Z Z Z 7 0 0 0 

            

            

            

            

            

            

            

ZA (Z) 11 13 14 11 14 10 14     

PROTI (P) 1 1 1 1 0 1 0     

ZDRŽAL SA (X) 2 1 0 3 1 4 1     

NEPRÍTOMNÝ (N) 1 0 0 0 0 0 0     

Mandátová komisia: Peter Bachura, Peter Golkovský, Adriana Kočanová        

Zapísal/podpis          

Adriana Kočanová 

 

 


