
ZÁP I SN ICA  

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Koškovce, konaného dňa 

17.08.2020 v zasadacej miestnosti obecného úradu  

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koškovce otvoril o 18:30 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 navrhol vzhľadom k podaným žiadostiam o odkúpenie obecného majetku doplniť 

program rokovania o bod 4 – Zámer predaja obecného majetku, Všeobecné  podmienky priameho 

predaja majetku obce Koškovce 

 

Poslanec Jenčík navrhol doplniť program rokovania: 

- dovolenky zamestnancov úradu za rok 2019 

- reklamácia prác pri rekonštrukcii budovy OcÚ 

 

Poslanec Ciklaminy predložil písomnú žiadosť o schválenie nasledujúcich bodov: 

1) Zverejnenie zmluvy na používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na 

pracovné účely. 

Forma zverejnenia: kópia zmluvy do rúk p. Marcel Ciklaminy. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve 

2) Zverejnenie všetkých cestovných príkazov starostu obce s miestom cesty, účelom cesty 

výsledkom rokovania od dátumu platnosti smernice o cestovných náhradách zamestnancov 

obce Koškovce, o údržbe a používaní motorových vozidiel obce Koškovce t. j. od 

1.10.2018 do 30.6.2020. 

Forma zverejnenia: kópia cestovných príkazov do rúk p. Marcel Ciklaminy. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve 

3) Vyhlásenie v obecnom rozhlase informáciu o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Koškovce a to 3 dni pred každým konaním zasadnutia OZ. 

4) Zverejnenie na internetovej stránke obce (www.koskovce.eu): 

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

b) Správy o výsledku kontroly 

c) Stanoviská k návrhu rozpočtu 

d) Stanoviská k záverečnému účtu 

Forma zverejnenia: internetová stránka obce (www.koskovce.eu) v samostatnom 

priečinku s názvom Kontrolór obce, dátumovým označením a s popisom každej položky 

(plán kontrolnej činnosti, správy o výsledku kontroly, stanoviská k návrhu rozpočtu 

a stanoviská k záverečnému účtu). 

Termín: do 7 dní od prerokovania v obecnom zastupiteľstve. 

5) Zverejnenie a zverejňovanie na internetovej stránke obce (www.koskovce.eu) všetkých 

zápisníc + prílohy k zápisniciam zo zasadnutia OZ. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od ukončenia rokovania OZ. 

6) Predložiť za každého zamestnanca obce + stacionár (bez uvedenia mena a priezviska 

s označením osobného čísla zamestnanca) – výška úväzku, platový stupeň, platová trieda 

a náplň z pracovnej zmluvy. 

Forma predloženia: písomná forma do rúk p. Marcel Ciklaminy 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve. 

http://www.koskovce.eu/
http://www.koskovce.eu/
http://www.koskovce.eu/


Poslanec Bachura navrhol do programu zaradiť prehodnotenie platu starostu. 

 

Poslankyňa Kočanová navrhla zaradiť do programu: 

 predloženie na zasadnutie OZ všetky potvrdenky o hotovostných nákupoch za rok 

2020 

 predložiť na zasadnutie OZ stav účtu k 17.8.2020 

 schvaľovať nákupy materiálu na 500,00 € obecným zastupiteľstvom. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe obce, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 81-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 17.08.2020 vrátane jeho doplnkov. 

 

 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie zapisovateľa  

starosta obce 
 

 

2.  

Písomné žiadosti doručené obci 

 Telekomunik s. r. o. Košice – Žiadosť o vyjadrenie k stavbe 

pre potreby územného konania 

 Štefan Štofčík – Žiadosť o kúpu obecného majetku – časti 

pozemku 

 Blažej Bačko – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 Anton Gužík – Žiadosť o zateplenie budovy 

starosta obce 

 

 

Zástupca 

firmy 

Telekom, 

Š. Štofčík 

B. Bačko 

Š. Danko 

A. Gužík 

3.  
Školská kuchyňa – informácia vedúcej ŠK k zabezpečeniu 

pitného režimu a množstve stravy v materskej škole 
starosta obce 

vedúca ŠK 

4.  
Zámer predaja obecného majetku, Všeobecné  podmienky 

priameho predaja majetku obce Koškovce 

starosta obce 

 

 

5.  

Návrh VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole 

starosta obce 

 

 

6.  Návrh VZN č. 5/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp starosta obce  

7.  
Návrh VZN č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou 
starosta obce 

 

8.  Návrh VZN č. 7/2020  starosta obce  

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

10.  Interpelácie poslancov    

11.  
Zverejnenie zmluvy na používanie súkromného motorového 

vozidla starostu obce na pracovné účely. 

poslanec 

Ciklaminy 

 

12.  

Zverejnenie všetkých cestovných príkazov starostu obce 

s miestom cesty, účelom cesty výsledkom rokovania od 

dátumu platnosti smernice o cestovných náhradách 

zamestnancov obce Koškovce, o údržbe a používaní 

motorových vozidiel obce Koškovce t. j. od 1.10.2018 do 

30.6.2020. 

poslanec 

Ciklaminy 

 

13.  
Vyhlásenie v obecnom rozhlase informáciu o konaní 

zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

poslanec 

Ciklaminy 

 

14.  

Zverejnenie na internetovej stránke obce: 

a. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

b. Správy o výsledku kontroly 

c. Stanoviská k návrhu rozpočtu 

d. Stanoviská k záverečnému účtu 

poslanec 

Ciklaminy 

 



15.  
Zverejnenie a zverejňovanie na internetovej stránke obce 

všetkých zápisníc + prílohy k zápisniciam zo zasadnutia OZ 

poslanec 

Ciklaminy 

 

16.  

Predložiť za každého zamestnanca obce + stacionár (bez 

uvedenia mena a priezviska s označením osobného čísla 

zamestnanca) – výška úväzku, platový stupeň, platová 

trieda a náplň z pracovnej zmluvy. 

poslanec 

Ciklaminy 

 

17.  Predložiť OZ stav účtu k 17.8.2020 
poslankyňa 

Kočanová 

 

18.  
Predložiť OZ všetky potvrdenky o hotovostných nákupoch 

za rok 2020 

poslankyňa 

Kočanová 

 

19.  Nákupy nad 500,00 € schvaľovať OZ 
poslankyňa 

Kočanová 

 

20.  Prehodnotenie platu starostu 
poslanec 

Bachura 

 

21.  

Rôzne 

 dovolenky zamestnancov obce za rok 2019 

 reklamácia prác pri rekonštrukcii OcÚ 

 

 

22.  Záver starosta obce  

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Kontuľovú. 

 

2. Písomné žiadosti doručené obci 
 

1. Starosta obce predložil poslancom žiadosť firmy Telekomunik s. r. o. Košice o vyjadrenie 

k stavbe pre potreby územného konania – výstavba optickej siete. Vzhľadom k tomu, že 

starosta obce vo vyjadrení pre potreby územného konania nesúhlasil s umiestnením novej 

optickej siete na stávajúcich stĺpoch a požadoval výstavbu optickej siete zakopaním do 

zeme s následným odstránením všetkých stĺpov v intraviláne obce, zástupca investora 

(Slovak Telekom a. s.) požiadal o vystúpenie na zasadnutí OZ.  Uviedol, že umiestnenie 

celej optickej siete do zeme pre jeho firmu nepripadá v úvahu z dôvodu zvýšených 

finančných nárokov na projekt. Prehlásil, že všetky poškodené stĺpy v intraviláne obce 

budú pri realizácii projektu vymenené.     

Na základe uvedeného poslanci OZ súhlasili s vydaním súhlasného stanoviska k výstavbe 

novej optickej siete v intraviláne obce podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

2. Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti o kúpu obecného majetku p. Štofčíka a p. 

Bačka. Vzhľadom ku skutočnosti, že záujem o kúpu predmetných pozemkov predtým 

požiadal aj správca bytového domu č. 151, ktorého žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí 

OZ dňa 25.06.2020, starosta obce pozval všetkých žiadateľov o kúpu predmetných 

pozemkov na rokovanie OZ a požiadal ich o zdôvodnenie  ich žiadosti. 

Správca bytového domu p. Danko uviedol, že majú záujem o kúpu pozemku vedľa 

bytového domu, kde plánujú výstavbu oplotenia. O uvedený pozemok sa pravidelne starajú 

a udržiavajú. Ďalej uviedol že na druhom pozemku pred vchodom do bytového domu 

plánujú realizovať štrkové parkovisko pre autá obyvateľov bytového domu s následným 

vybudovaním prístreškov. Na základe predchádzajúceho súhlasného stanoviska OZ už 

zabezpečil spracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku. 

P. Štofčík uviedol, že taktiež má záujem o kúpu toho istého pozemku vedľa bytového 

domu. 



P. Bačko vyjadril záujem o kúpu pozemku pred vchodom do bytového domu z dôvodu, že 

cez predmetný pozemok vedú inžinierske siete k jeho rodinnému domu (plyn a voda) a 

taktiež predajom pozemku bytovému domu by nebola vytvorená prístupová cesta k jeho a 

ďalším nehnuteľnostiam, ktoré sú za predmetnou parcelou. 

 

Na základe uvedeného poslanci OZ rozhodli, že pozemok vedľa bytového domu sa odpredá 

záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu cenu po schválení a zverejnení zámeru a podmienok 

predaja. 

Pozemok pred bytovým domom v šírke bytového domu sa prenajme záujemcovi, ktorý 

ponúkne najvyššiu cenu po schválení a zverejnení zámeru a podmienok prenájmu.   

3. Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Gužíka o zateplenie obecnej budovy č. 

150,  ktorej časť na základe zmluvy o prenájme obýva. V žiadosti uvádza, že Ministerstvo 

hospodárstva SR prideľuje dotácie na zateplenie vo výške 8500,00 Eur. 

Starosta uviedol, že časť budovy využíva na základe nájomnej zmluvy firma Slovak 

Telekom, ktorá má v uvedených prenajatých priestoroch telefónnu ústredňu, bývalá 

požiarna stanica je využívaná obcou na parkovanie obecnej techniky. Spomínané dotácie 

sa týkajú iba rodinných domov, nie verejných budov vo vlastníctve obce.  

Na základe uvedeného poslanci OZ zamietli žiadosť . Gužíka o zateplenie predmetnej 

obecnej budovy. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 82-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Súhlasí s vydaním súhlasného stanoviska k výstavbe novej optickej siete v intraviláne obce 

podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

2. Rozhodlo o odpredaji pozemku vedľa bytového domu záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu 

cenu po schválení a zverejnení zámeru a podmienok predaja. 

3. Súhlasí s prenájmom pozemku pred bytovým domom č. 151 v šírke bytového domu 

záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu po schválení a zverejnení zámeru a podmienok 

prenájmu. 

4. Zamieta žiadosť p. Gužíka o zateplenie obecnej budovy č. 150 z dôvodu, že obec 

v súčasnej dobe neplánuje rekonštrukciu predmetnej budovy. 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

3. Školská kuchyňa 
Vzhľadom k sťažnosti poslanca Lisakovského na zasadnutí OZ dňa 25.06.2020 ohľadom malých 

porcií jedla a nedodržiavania pitného režimu v materskej škole, starosta obce pozval na zasadnutie 

OZ vedúcu školskej kuchyne p. Valichnáčovú k vysvetleniu uvedených skutočností. 

Starosta obce ďalej uviedol, že dňa 26.06.2020 ho telefonicky kontaktoval poslanec Lisakovský, 

ktorý uviedol, že pitný režim je  v materskej škole v poriadku. 

Vedúca školskej jedálne poslancom ozrejmila činnosti pracovníčok školskej kuchyne a materskej 

školy pri vydávaní stravy. Uviedla, že sú do súčasnej doby neboli žiadne sťažnosti, ktoré by sa 

týkali množstva stravy a výdaj stravy a jej množstvo je v súlade s platnými dokumentmi, ktoré 

určujú výživovú hodnotu a gramáž porcií podľa jednotlivých kategórií stravníkov. 

K informácii vedúcej školskej jedálne neboli pripomienky. 

 

 

O 20:30 starosta obce vyhlásil 10 minútovú prestávku v rokovaní. Zasadnutie pokračovalo 

o 20:40. 

 



4. Zámer predaja obecného majetku, Všeobecné  podmienky priameho predaja majetku 

obce Koškovce  
Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecných podmienok priameho predaja majetku obce 

Koškovce. Zároveň uviedol, že po vyhotovení geometrického plánu a spracovaní znaleckého 

posudku na cenu pozemku je potrebné OZ schváliť zámer predaja resp. prenájmu. 

K návrhu Všeobecných podmienok priameho predaja majetku obce Koškovce neboli podané 

pripomienky. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 83-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Koškovce. 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

5. Návrh VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

Poslankyňa Kočanová uviedla, že príspevok rodičov vo výške 10,00 € je veľa. 

Starosta obce uviedol, že len na pranie posteľnej bielizne obec do súčasnej doby pri dvojtýždňovej 

obmene mesačne platila cca 50,00 € a za súčasných hygienických usmernení je nutné výmenu 

posteľnej bielizne realizovať týždenne, čím sa výdavky obce len na túto činnosť zdvojnásobia.  

Poslanec Timák navrhol zmeniť výšku príspevku na 8,00 €. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh poslanca Timáka o mesačnom príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 8,00 €. 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

Za – 0 

Proti – 3 (Gajdoš, Jenčík, Timák) 

Zdržali sa – 3 (Bachura, Ciklaminy, Kočanová) 

Návrh na zmenu výšky príspevku nebol schválený. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 84-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Prerokovalo:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

2. Schvaľuje:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

Za – 0  

Proti – 3 (Bachura, Ciklaminy, Kočanová,) 

Zdržali sa – 3 (Gajdoš, Jenčík, Timák) 

 

 

Návrh VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole nebol schválený. 

 



6. Návrh VZN č. 5/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 5/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp. 

Uviedol, že vzhľadom k tomu, že nebol schválený návrh VZN č. 4/2020 tak návrhu VZN č. 5/2020 

bude pridelené jeho číslo (4/2020). 

Poslanec Ciklaminy uviedol, že nie je možné od občanov vyžadovať potvrdenky za posledné dva 

roky a pokutovať ich, pokiaľ nemáme možnosť vyvážať obsah žúmp do ČOV. 

Starosta obce uviedol, že účelom návrhu tohto VZN je upravenie povinnosti prevádzkovateľov 

žúmp pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní a nie 

pokutovanie obyvateľov. V zmysle § 36 ods. 7 písm. c) zákona 442/2002 z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach obec vydáva VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.  

Ďalej uviedol, že do ČOV bude možné vyvážať žumpy až po sprevádzkovaní aspoň časti 

kanalizácie, pretože spúšťanie iba samotného obsahu žúmp do ČOV nie je možné. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 84-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Prerokovalo:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

2. Schvaľuje:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

Za – 0  

Proti – 3 (Bachura, Ciklaminy, Jenčík) 

Zdržali sa – 3 (Gajdoš, Kočanová, Timák) 

 

 

Návrh VZN č. 4/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp nebol schválený. 

 

7. Návrh VZN č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou.  Uviedol, že vzhľadom k neschváleniu predchádzajúcich dvoch návrhov VZN bude tomuto 

VZN pridelené číslo 4/2020. 

K návrhu VZN neboli pripomienky. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 84-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Prerokovalo:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou 

2. Schvaľuje:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

 

 

 



8. Návrh VZN č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území 

obce Koškovce. Uviedol, že predchádzajúce VZN č. 3/2013 o podmienkach prevádzkovania 

malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia už nie je v súlade s platnou právnou úpravou a nepostihuje všetky druhy znečistenia. 

VZN bude pridelené číslo 5/2020. 

K návrhu VZN neboli pripomienky. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 85-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Prerokovalo:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2020 o podrobnostiach vo veci 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia na území obce Koškovce 

2. Schvaľuje:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2020 o podrobnostiach vo veci 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia na území obce Koškovce 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

Za – 3 (Gajdoš, Jenčík, Timák) 

Proti - 0 

Zdržali sa – 3 (Bachura, Ciklaminy, Kočanová) 

 

Návrh VZN č. 5/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce nebol 

schválený. 

 

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

v obci. 

 zateplenie AB OcÚ – zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Kolaudácia 

ukončená, 28.2.2020 prebehla kontrola SIEA – bez nedostatkov. Kontrola dokumentácie 

záverečnej platby ukončená. Refundáciu obec doposiaľ neobdržala. 

 rekonštrukcia Domu smútku – Realizácia ukončená, 18.8. prebehne kontrola zo strany PPA 

 dotácia na modernizáciu odborných učební ZŠsMŠ – v realizácii kontroly verejného 

obstarávania na dodávateľov, realizácia po ukončení kontroly dokumentácie 

 dotácia na opravu miestnej komunikácie k OcÚ – v MAS pod Vihorlatom schválené, čaká sa 

na výsledky kontroly dokumentácie z PPA 

 

- voľby riaditeľa ZŠ, príjem prihlášok do 17.8.2020 – doručená jedna prihláška 

- prebiehajú prípravy na zahájenie nového školského roka 

- koronavírus – príprava na druhú vlnu – krízový štáb obce – poslanci OZ 

 

Poslanec Jenčík uviedol, že počul, že na ČOV je nainštalovaná zastaralá technológia. 

Starosta obce uviedol, že v roku 2018 bola vypracovaná nová projektová dokumentácia 

technologickej časti ČOV, na základe ktorej bola schválená zmena stavby pred dokončením. Na 

základe uvedenej zmeny sa nebudú realizovať dve budovy ČOV ako bolo pôvodne plánované, ale 

celá technologická časť je umiestnená v jednej budove s kapacitou 640 osôb, čo je pre našu obec 

postačujúce. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 



Uznesenie č. 86-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce   

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

10. Interpelácie poslancov 
Neboli 

 

11. Zverejnenie zmluvy na používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na 

pracovné účely. 
Poslanec Ciklaminy uviedol, že starosta obce má mať uzavretú zmluvu na používanie súkromného 

motorového vozidla na pracovné účely a zmluvy podliehajú schváleniu OZ. 

Starosta obce uviedol, že zmluvy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov sú plne v kompetencii 

starostu obce. Ďalej uviedol, že má uzatvorenú dohodu na používanie súkromného motorového 

vozidla na pracovné účely a nie zmluvu, ktorá nepodlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

Vzhľadom k tomu, že poslanec Ciklaminy aj napriek tomu trval na pôvodnom návrhu uznesenia, 

starosta obce dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 87-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Zverejnenie zmluvy na používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na pracovné 

účely. 

Forma zverejnenia: kópia zmluvy do rúk p. Marcel Ciklaminy. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

Starosta obce uznesenie č. 87-17/08-2020 nepodpísal v lehote určenej podľa § 12 ods. 10 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

12. Zverejnenie všetkých cestovných príkazov starostu obce s miestom cesty, účelom cesty 

výsledkom rokovania od dátumu platnosti smernice o cestovných náhradách 

zamestnancov obce Koškovce, o údržbe a používaní motorových vozidiel obce Koškovce 

t. j. od 1.10.2018 do 30.6.2020. 
Poslanec Ciklaminy uviedol, že starosta obce by mal na každom zasadnutí OZ informovať 

poslancov o svojich pracovných cestách, kde boli vykonané, za akým účelom a čo bolo na danej 

pracovnej ceste vyrokované. 

Starosta obce uviedol, že si sám určuje pracovné cesty a uvedené nepodlieha schvaľovaniu 

obecným zastupiteľstvom. Taktiež uviedol, že hlavný kontrolór obce v mesiaci apríl vykonal 

kontrolu používania súkromných motorových vozidiel zamestnancov obce Koškovce na služobné 

jazdy za rok 2019, pri ktorej neboli zistené žiadne nedostatky. 

  

Vzhľadom k tomu, že poslanec Ciklaminy aj napriek tomu trval na pôvodnom návrhu uznesenia, 

starosta obce dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 88-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 



Zverejnenie všetkých cestovných príkazov starostu obce s miestom cesty, účelom cesty 

výsledkom rokovania od dátumu platnosti smernice o cestovných náhradách zamestnancov obce 

Koškovce, o údržbe a používaní motorových vozidiel obce Koškovce t. j. od 1.10.2018 do 

30.6.2020. 

Forma zverejnenia: kópia cestovných príkazov do rúk p. Marcel Ciklaminy. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

Starosta obce uznesenie č. 88-17/08-2020 nepodpísal v lehote určenej podľa § 12 ods. 10 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

13. Vyhlásenie v obecnom rozhlase informáciu o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Koškovce a to tri dni pred každým konaním zasadnutia OZ 

Návrh uznesenia predložil poslanec Ciklaminy, starosta obce dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 89-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Vyhlásenie v obecnom rozhlase informáciu o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Koškovce a to tri dni pred každým konaním zasadnutia OZ 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

Za – 0 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák) 

Proti – 3 (Gajdoš, Jenčík, Timák) 

Zdržali sa – 3 (Bachura, Ciklaminy, Kočanová) 

 

14. Zverejnenie na internetovej stránke obce: 

a. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

b. Správy o výsledku kontroly 

c. Stanoviská k návrhu rozpočtu 

d. Stanoviská k záverečnému účtu 

 

Návrh uznesenia predložil poslanec Ciklaminy, starosta obce dal o ňom hlasovať. 

Uznesenie č. 89-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Zverejnenie na internetovej stránke obce (www.koskovce.eu): 

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

b) Správy o výsledku kontroly 

c) Stanoviská k návrhu rozpočtu 

d) Stanoviská k záverečnému účtu 

Forma zverejnenia: internetová stránka obce (www.koskovce.eu) v samostatnom priečinku 

s názvom Kontrolór obce, dátumovým označením a s popisom každej položky (plán kontrolnej 

činnosti, správy o výsledku kontroly, stanoviská k návrhu rozpočtu a stanoviská k záverečnému 

účtu). 

Termín: do 7 dní od prerokovania v obecnom zastupiteľstve. 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

http://www.koskovce.eu/
http://www.koskovce.eu/


15. Zverejnenie a zverejňovanie na internetovej stránke obce všetkých zápisníc + prílohy 

k zápisniciam zo zasadnutia OZ 
Návrh uznesenia predložil poslanec Ciklaminy, starosta obce dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 90-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Zverejnenie a zverejňovanie na internetovej stránke obce (www.koskovce.eu) všetkých zápisníc 

+ prílohy k zápisniciam zo zasadnutia OZ. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od ukončenia rokovania OZ. 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

16. Predložiť za každého zamestnanca obce + stacionár (bez uvedenia mena a priezviska 

s označením osobného čísla zamestnanca) – výška úväzku, platový stupeň, platová trieda 

a náplň z pracovnej zmluvy. 
Poslanec Ciklaminy uviedol, že uvedené informácie požaduje z dôvodu, že sa mu zdá, že obec 

veľa míňa na mzdy zamestnancov. Ďalej uviedol, že plat starostu pozná a podľa týchto údajov si 

môže približne vypočítať výšku platu ostatných zamestnancov úradu. 

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na ochranu osobných údajov, nie je možné požadované údaje 

zverejniť. 

Poslanec Ciklaminy aj napriek tomu trval na pôvodnom návrhu uznesenia, starosta obce dal o ňom 

hlasovať. 

Uznesenie č. 91-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Predložiť za každého zamestnanca obce + stacionár (bez uvedenia mena a priezviska s označením 

osobného čísla zamestnanca) – výška úväzku, platový stupeň, platová trieda a náplň z pracovnej 

zmluvy. 

Forma predloženia: písomná forma do rúk p. Marcel Ciklaminy 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve. 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

Starosta obce uznesenie č. 91-17/08-2020 nepodpísal v lehote určenej podľa § 12 ods. 10 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

17. Predložiť OZ stav účtu k 17.8.2020 
Poslankyňa Kočanová žiadala starostu obce, aby predložil na rokovanie OZ stav účtu k 17.8.2020. 

Starosta obce uviedol, že finančná kontrola patrí do kompetencie hlavného kontrolóra obce 

a predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 92-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

poveruje hlavného kontrolóra obce kontrolou stavu účtu k 17.8.2020 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

http://www.koskovce.eu/


  

18. Predložiť OZ všetky potvrdenky o hotovostných nákupoch za rok 2020 
Poslankyňa Kočanová žiadala, aby starosta obce na najbližšom zasadnutí OZ predložil poslancom 

všetky potvrdenky o hotovostných nákupoch za rok 2020. 

Starosta obce uviedol, že finančná kontrola patrí do kompetencie hlavného kontrolóra obce 

a predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 93-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

poveruje hlavného kontrolóra obce kontrolou hotovostných nákupov za rok 2020 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

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

Proti - 0 

Zdržali sa – 0 

 

19. Nákupy nad 500,00 € schvaľovať OZ 
Poslankyňa Kočanová žiadala, aby nákupy vo výške nad 500,00 € schvaľovalo OZ. 

Starosta obce uviedol, že výšku limitov pre starostu obce je nutné zakotviť v Štatúte obce, resp. 

v Zásadách hospodárenia s majetkom obce, ktoré schvaľujú poslanci OZ.  

 

20. Prehodnotenie platu starostu 
Poslanec Bachura navrhol úpravu platu starostu obce. Uviedol, že starosta má väčší plat ako 

primátor Medzilaboriec. Navrhol určiť zvýšenie platu starostu vo výške 0%. 

Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 

Uznesenie č. 94-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

určuje starostovi obce dňom 01.09.2020 navýšenie platu vo výške 0%. 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní - 6 

Za – 4 (Bachura, Ciklaminy, Jenčík, Kočanová,) 

Proti – 1 (Timák) 

Zdržali sa – 1 (Gajdoš) 

 

21. Rôzne 
 

 dovolenky zamestnancov obce za rok 2019 – poslanec Jenčík sa zaujímal, či boli 

zamestnancom úradu preplácané nevyčerpané dovolenky za rok 2019. 

Starosta obce uviedol, že jednému zamestnancovi bola nevyčerpaná dovolenka preplatená. 

 reklamácia prác pri rekonštrukcii OcÚ – poslanec Jenčík sa zaujímal, či boli u dodávateľa 

reklamované práce na fasáde obecného úradu. 

Starosta obce uviedol, že fasáda už bola opravovaná trikrát, pri poslednej oprave sa zistili 

nedostatky na okape dažďovej vody, ktoré spôsobovali poškodzovanie fasády. Do troch 

týždňov by mal dodávateľ uvedený nedostatok odstrániť s následnou opravou fasády.  

 Poslanec Ciklaminy sa zaujímal, prečo sa na zasadnutí OZ neschvaľujú overovatelia 

zápisnice.  

Starosta obce uviedol, že je na samotných poslancoch, či si overovateľov schvália na 

začiatku každého rokovania, alebo upravia v rokovacom poriadku OZ. 

 

 

 

 



22. Záver 
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 22:30 hod. ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis  

 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

  



Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného zasadnutia 

konaného dňa 17.08.2020 

 

 

Uznesenie č. 81-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 17.08.2020 vrátane jeho doplnkov. 

 

Program Predkladá Prizvaní 

23.  
Otvorenie 

c) Schválenie programu rokovania  

d) Určenie zapisovateľa  

starosta obce 
 

 

24.  

Písomné žiadosti doručené obci 

 Telekomunik s. r. o. Košice – Žiadosť o vyjadrenie k stavbe 

pre potreby územného konania 

 Štefan Štofčík – Žiadosť o kúpu obecného majetku – časti 

pozemku 

 Blažej Bačko – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 Anton Gužík – Žiadosť o zateplenie budovy 

starosta obce 

 

 

Zástupca 

firmy 

Telekom, 

Š. Štofčík 

B. Bačko 

Š. Danko 

A. Gužík 

25.  
Školská kuchyňa – informácia vedúcej ŠK k zabezpečeniu 

pitného režimu a množstve stravy v materskej škole 
starosta obce 

vedúca ŠK 

26.  
Zámer predaja obecného majetku, Všeobecné  podmienky 

priameho predaja majetku obce Koškovce 

starosta obce 

 

 

27.  
Návrh VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole 

starosta obce 

 

 

28.  Návrh VZN č. 5/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp starosta obce  

29.  
Návrh VZN č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou 
starosta obce 

 

30.  Návrh VZN č. 7/2020  starosta obce  

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

32.  Interpelácie poslancov    

33.  
Zverejnenie zmluvy na používanie súkromného motorového 

vozidla starostu obce na pracovné účely. 

poslanec 

Ciklaminy 

 

34.  

Zverejnenie všetkých cestovných príkazov starostu obce 

s miestom cesty, účelom cesty výsledkom rokovania od 

dátumu platnosti smernice o cestovných náhradách 

zamestnancov obce Koškovce, o údržbe a používaní 

motorových vozidiel obce Koškovce t. j. od 1.10.2018 do 

30.6.2020. 

poslanec 

Ciklaminy 

 

35.  
Vyhlásenie v obecnom rozhlase informáciu o konaní 

zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

poslanec 

Ciklaminy 

 

36.  

Zverejnenie na internetovej stránke obce: 

a. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

b. Správy o výsledku kontroly 

c. Stanoviská k návrhu rozpočtu 

d. Stanoviská k záverečnému účtu 

poslanec 

Ciklaminy 

 

37.  
Zverejnenie a zverejňovanie na internetovej stránke obce 

všetkých zápisníc + prílohy k zápisniciam zo zasadnutia OZ 

poslanec 

Ciklaminy 

 

38.  

Predložiť za každého zamestnanca obce + stacionár (bez 

uvedenia mena a priezviska s označením osobného čísla 

zamestnanca) – výška úväzku, platový stupeň, platová 

trieda a náplň z pracovnej zmluvy. 

poslanec 

Ciklaminy 

 



39.  Predložiť OZ stav účtu k 17.8.2020 
poslankyňa 

Kočanová 

 

40.  
Predložiť OZ všetky potvrdenky o hotovostných nákupoch 

za rok 2020 

poslankyňa 

Kočanová 

 

41.  Nákupy nad 500,00 € schvaľovať OZ 
poslankyňa 

Kočanová 

 

42.  Prehodnotenie platu starostu 
poslanec 

Bachura 

 

43.  

Rôzne 

 dovolenky zamestnancov obce za rok 2019 

 reklamácia prác pri rekonštrukcii OcÚ 

 

 

44.  Záver starosta obce  

 

 

Uznesenie č. 82-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1. Súhlasí s vydaním súhlasného stanoviska k výstavbe novej optickej siete v intraviláne obce 

podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

2. Rozhodlo o odpredaji pozemku vedľa bytového domu záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu 

cenu po schválení a zverejnení zámeru a podmienok predaja. 

3. Súhlasí s prenájmom pozemku pred bytovým domom č. 151 v šírke bytového domu 

záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu po schválení a zverejnení zámeru a podmienok 

prenájmu. 

4. Zamieta žiadosť p. Gužíka o zateplenie obecnej budovy č. 150 z dôvodu, že obec 

v súčasnej dobe neplánuje rekonštrukciu predmetnej budovy. 

 

 

Uznesenie č. 83-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

schvaľuje Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Koškovce. 

 

Uznesenie č. 84-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

3. Prerokovalo:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou 

4. Schvaľuje:   

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2020 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou 

 

Uznesenie č. 86-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

berie na vedomie informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce   

 

Uznesenie č. 87-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Zverejnenie zmluvy na používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na pracovné 

účely. 

Forma zverejnenia: kópia zmluvy do rúk p. Marcel Ciklaminy. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve 

 

Starosta obce uznesenie č. 87-17/08-2020 nepodpísal v lehote určenej podľa § 12 ods. 10 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 



 

 

Uznesenie č. 88-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Zverejnenie všetkých cestovných príkazov starostu obce s miestom cesty, účelom cesty 

výsledkom rokovania od dátumu platnosti smernice o cestovných náhradách zamestnancov obce 

Koškovce, o údržbe a používaní motorových vozidiel obce Koškovce t. j. od 1.10.2018 do 

30.6.2020. 

Forma zverejnenia: kópia cestovných príkazov do rúk p. Marcel Ciklaminy. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve 

 

Starosta obce uznesenie č. 88-17/08-2020 nepodpísal v lehote určenej podľa § 12 ods. 10 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 89-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Zverejnenie na internetovej stránke obce (www.koskovce.eu): 

e) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

f) Správy o výsledku kontroly 

g) Stanoviská k návrhu rozpočtu 

h) Stanoviská k záverečnému účtu 

Forma zverejnenia: internetová stránka obce (www.koskovce.eu) v samostatnom priečinku 

s názvom Kontrolór obce, dátumovým označením a s popisom každej položky (plán kontrolnej 

činnosti, správy o výsledku kontroly, stanoviská k návrhu rozpočtu a stanoviská k záverečnému 

účtu). 

Termín: do 7 dní od prerokovania v obecnom zastupiteľstve. 

 

Uznesenie č. 90-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Zverejnenie a zverejňovanie na internetovej stránke obce (www.koskovce.eu) všetkých zápisníc 

+ prílohy k zápisniciam zo zasadnutia OZ. 

Termín: do 15 kalendárnych dní od ukončenia rokovania OZ. 

 

Uznesenie č. 91-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce žiada: 

Predložiť za každého zamestnanca obce + stacionár (bez uvedenia mena a priezviska s označením 

osobného čísla zamestnanca) – výška úväzku, platový stupeň, platová trieda a náplň z pracovnej 

zmluvy. 

Forma predloženia: písomná forma do rúk p. Marcel Ciklaminy 

Termín: do 15 kalendárnych dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve. 

 

Starosta obce uznesenie č. 91-17/08-2020 nepodpísal v lehote určenej podľa § 12 ods. 10 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 92-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

poveruje hlavného kontrolóra obce kontrolou stavu účtu k 17.8.2020 

 

Uznesenie č. 93-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

poveruje hlavného kontrolóra obce kontrolou hotovostných nákupov za rok 2020 

 

 

 

http://www.koskovce.eu/
http://www.koskovce.eu/
http://www.koskovce.eu/


Uznesenie č. 94-17/08-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

určuje starostovi obce dňom 01.09.2020 navýšenie platu vo výške 0%. 

 

 

 

 

 

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

 podpis        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

17.08.2020.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice: 

1) Písomné žiadosti doručené obci 

 Žiadosť firmy Telekomunik, s. r. o.  o vyjadrenie k stavbe pre potreby územného 

konania 

 Vyjadrenie obce k stavbe pre potreby územného konania 

 Žiadosť bytový dom č. 151 o odkúpenie obecného majetku 

 Žiadosť Štefan Štofčík o kúpu obecného majetku 

 Žiadosť Blažej Bačko o odkúpenie pozemku 

 Žiadosť Anton Gužík o zateplenie budovy 

2) Text schválených Všeobecných podmienok priameho predaja majetku obce Koškovce. 

3) Návrh VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

4) Návrh VZN č. 5/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

5) VZN č. 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

6) Návrh VZN č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 17.08.2020 

  



Príloha 3  

 

Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

na plánovanom zasadnutí dňa  17.08.2020 

            

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
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M
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h
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In
g
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Je
n

čí
k

 P
et

er
 

K
o

ča
n

o
v

á 
A

d
ri

an
a 

L
is

ak
o
v

sk
ý

 M
ar

ek
 

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
) 

81-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

82-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

83-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

84-17/08-2020 

X X P P X N P 0 3 3 1 

P P X P X N X 0 3 3 1 

Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

85-17/08-2020 X X Z Z X N Z 3 0 3 1 

86-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

87-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

88-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

89-17/08-2020 
X X P P X N P 0 3 3 1 

Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

90-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

91-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

92-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

93-17/08-2020 Z Z Z Z Z N Z 6 0 0 1 

94-17/08-2020 Z Z X Z Z N P 4 1 1 1 

            

            

            

            

            

ZA (Z) 13 13 13 14 13 0 13     

PROTI (P) 1 1 2 3 0 0 3     

ZDRŽAL SA (X) 3 3 2 0 4 0 1     

NEPRÍTOMNÝ (N) 0 0 0 0 0 17 0     

Mandátová komisia: Peter Bachura, Adriana Kočanová, Marek Lisakovský 

Zapísal/podpis          

Adriana Kočanová 

 

 


