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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa 

14.12.2020 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 13:08  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.  

Uznesenie č.      102-14/12-2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 14.12.2020 

 

 

Program 
Predkladá/ 

číslo uznesenia 
Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie zapisovateľa  

starosta obce 

 

2.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ R ZŠsMŠ 
 

3.  

Základné prehľady a informácie – chod obce  

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 30.11.2020  - informácia  

starosta obce 

 

4.  

Výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od 

posledného zasadnutia  

- Výsledky ukončených kontrol – predloženie 

HK obce 

 

5.  
Návrh Plánu Kontrolnej činnosti HK obce Koškovce na I. 

polrok 2021. 
HK obce 

 

6.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 

starosta obce 

 

7.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

6/2020 o  zneškodňovaní obsahu žúmp 
starosta obce 

 

8.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia na území obce Koškovce 

starosta obce 

 

 

9.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

8/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

starosta obce 

 

10.  Určenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku obce starosta obce 
 

11.  

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien 

- Žiadosť Anton Gužík 

starosta obce 

 

12.  
Koncepcie a programy obce 

- nové programové obdobie 2021 – 2027 
starosta obce 
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- Plán zasadnutí OZ na rok 2021 

13.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2021 

- Návrh rozpočtu na rok 2021 

HK 

starosta obce 

 

14.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

15.  
Rôzne 

- Mikuláš  

 

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

17.  Záver starosta obce  

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú. 

 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ   
 

K Správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy s 

materskou školou, Koškovce 134 za školský rok 2019/2020 nemali poslanci doplňujúce otázky. 

Riaditeľka ZŠsMŠ poslancov oboznámila s priebehom výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej 

situácie. 

Starosta obce poďakoval riaditeľke ZŠsMŠ a celému kolektívu pracovníkov školy za prácu 

v sťažených podmienkach v roku 2020. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 103-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce berie na vedomie: 

 Správu o výchovno –vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy s 

materskou školou, Koškovce 134 za školský rok 2019/2020 

 Správu o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie za obdobie 10.03. - 

30.06.2020 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

3. Základné prehľady a informácie – chod obce - Stav výberu miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálny odpad ku dňu 30.11.2020 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom výberu miestnych daní a miestneho poplatku 

za komunálny odpad ku dňu 30.11.2020. K uvedenému dátumu neboli uhradené dane v piatich 

prípadoch, všetkým boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatku.  

 

4. Výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného zasadnutia 
 

Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu hlavného kontrolóra 

o výsledku kontroly obce Koškovce – Správnosti zaradenia majetku do evidencie, účtovania 

a odpisovania obstaraného majetku formou finančného lízingu za rok 2019. 
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Záver: Pri kontrole bolo zistené, že predmet lízingu nebol správne zaúčtovaný, a taktiež sa 

neodpisoval. 

 

Odporúčania: Odporúčam preúčtovať predmet lízingu a začať odpisovať. 

 

K uvedenému starosta obce uviedol, že predmet lízingu – gastro zariadenie do školskej jedálne  je 

v zmysle zmluvy majetkom lízingovej spoločnosti až do splatenia celkovej sumy lízingu. Po 

splatení lízingu bude uvedené zariadenie preúčtované na školskú jedáleň základnej školy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 104-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce berie na vedomie: 

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly obce Koškovce – Správnosti zaradenia majetku 

do evidencie, účtovania a odpisovania obstaraného majetku formou finančného lízingu za rok 

2019. 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

 

5. Návrh Plánu Kontrolnej činnosti HK obce Koškovce na I. polrok 2021 
 

Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2021. 

K návrhu plánu kontrol neboli podané pozmeňujúce návrhy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 105-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na I. polrok 2021. 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 5/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 
 

Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce 

č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Koškovce a oboznámil ich s dôvodovou správou k návrhu VZN. 

K návrhu VZN č. 5/2020 neboli podané pozmeňujúce návrhy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 106-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 
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Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 6/2020 o  zneškodňovaní 

obsahu žúmp 
 

Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce 

č. 6/2020 o  zneškodňovaní obsahu žúmp a oboznámil ich s dôvodovou správou k návrhu VZN. 

K návrhu VZN č. 6/2020 podal starosta obce pozmeňujúci návrh – navrhol v § 2 zrušiť ods. 3. 

Pozmeňujúci návrh odôvodnil tým, že povinnosť užívateľa žumpy uchovávať originály dokladov 

o zneškodnení obsahu žumpy je priamo zakotvená v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a z uvedeného dôvodu nie je možné zavádzať túto povinnosť aj vo VZN. 

 

O zrušení ods. 3 § 2 návrhu VZN č. 6/2020 o  zneškodňovaní obsahu žúmp dal starosta obce 

hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Následne starosta obce predložil návrh uznesenia o upravenom návrhu VZN č. 6/2020 

o  zneškodňovaní obsahu žúmp o ktorom dal hlasovať 

 

Uznesenie č. 107-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. č. 6/2020 o  zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia na území obce Koškovce 
 

Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce 

č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce a oboznámil ich s dôvodovou správou 

k návrhu VZN. 

K návrhu VZN č. 7/2020 neboli podané pozmeňujúce návrhy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 108-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce 
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Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 8/2020 o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 
 

Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce 

č. 8/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov  materskej školy a oboznámil ich s dôvodovou správou k návrhu VZN. 

K návrhu VZN č. 8/2020 sa vyjadrila poslankyňa Kočanová. Uviedla, že sa jej príspevok 

zákonného zástupcu vo výške 10,00 eur zdá vysoký.  

Poslanec Timák navrhol zmeniť výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy na 8,00 eur mesačne. 

 

O návrhu poslanca Timáka – zmena  § 2 ods. 1 – nové znenie - „Výška mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v ZŠ s MŠ Koškovce je 

8,00 € (slovom: osem eur) za jedno dieťa mesačne (ďalej len „príspevok“).“ - dal starosta obce 

hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o upravenom návrhu VZN č. o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 109-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

10. Určenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku obce 
 

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na prenájom nehnuteľnosti, geometrický 

plán na odčlenenie z parcely 71/1 a návrh spôsobu nájmu majetku  na základe žiadosti p. Bačka. 

Poslanci sa dohodli na nájomnom vo výške 0,63 eur/m2.  

Starosta obce dal o návrhu výšky nájomného za nehnuteľnosť v sume  0,63 eur/m2 hlasovať. 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

  

Následne starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 110-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

 

1. b e r i e   n a    v e d o m i e   



6 

 

a) že, schválilo zámer prenajať majetok obce svojim uznesením pod č. 98-29/09-2020 

zo dňa 29.09.2020 

 

2. s c h v a ľ u j e  

a) spôsob nájmu majetku uvedeného pod bodom 1) tohto uznesenia a to priamym 

určením nájomcu, najmenej za nájomné vo výške 0,63 eur/m2 

 

Predmetná nehnuteľnosť je pozemok odčlenený z parcely 71/1 geometrickým plánom č. 

34810668-115/2020, vypracovaný Ing. Ján Rusinko – GEODET, Laborecká 10, 066 01 Humenné, 

úradne overený pod č. G1-353/2020, nachádzajúci sa na území obce Koškovce, zapísaný na LV. 

č. 478 kat. územia Koškovce, ako parc. č. 71/13 o výmere 79 m2, (ďalej len nehnuteľnosť) 

 

b) znenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 

obce Koškovce 

 

c) podmienky nájmu : 

Obecné zastupiteľstvo stanovuje lehotu na predkladanie cenových ponúk na nájom 

majetku obce do 29.01.2021 do 12:00 hod 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

11. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu 
 

Starosta obce predložil poslancom doručené podania obecnému zastupiteľstvu: 

Žiadosť Únie žien Slovenska so sídlom v Koškovciach o finančný príspevok na rok 2021 vo výške 

500,00 eur. Odporučil uvedenú žiadosť schváliť. 

Poslankyňa Kočanová sa vyjadrila, že uvedená suma sa jej zdá veľa na činnosť Únie žien. 

Že by postačovala aj nižšia suma. 

Poslanec Timák uviedol, že aj v roku 2020 mala Únia žien schválenú dotáciu vo výške 

500,00 eur, navrhol uvedenú sumu ponechať aj na rok 2021, 

 

Starosta obce ďalej predložil poslancom žiadosť p. Gužíka o pripojenie obecnej budovy, 

v ktorej má prenajaté priestory, na obecný vodovod.  

Vzhľadom k tomu, že obec v súčasnej dobe neplánuje rekonštrukciu uvedenej budovy a ani 

nemá vyčlenené finančné prostriedky na jej obnovu, poslanci OZ vyjadrili nesúhlas s uvedenou 

žiadosťou a odporučili starostovi obce aby uvedenú situáciu  žiadateľovi objasnil. 

 

Starosta obce ďalej predložil poslancom žiadosť bytového domu č. 151 o odkúpenie 

priľahlého pozemku. Uviedol, že vzhľadom k tomu, že žiadosť bola doručená obci pred 

zasadnutím OZ, preto nebola poslancom zaslaná s ostatnými materiálmi na zasadnutie OZ. 

Zároveň uviedol, že so žiadosťou bol doručený aj geometrický plán a znalecký posudok na určenie 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Ďalej uviedol, že vlastníci bytového domu žiadajú o prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo výške ceny pozemku 0,10 eur/m2.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Znaleckom posudku č. 75/2020 je určená všeobecná hodnota 

nehnuteľnosti vo výške 1750,00 eur, poslanci odporučili starostovi obce preveriť prostredníctvom 

právnika oprávnenosť požiadavky vlastníkov bytového domu na prevod nehnuteľnosti za nižšiu 

sumu. Do doby preverenia opodstatnenosti ich žiadosti bude realizácia predaja nehnuteľnosti 

pozastavená. Zároveň poslanec Jenčík navrhol do tej doby pozastaviť aj predaj pozemku p. 

Bačkovi a zrušiť uznesenie o schválení spôsobu nájmu majetku. 
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Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 111-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1.  Schvaľuje žiadosť Únie žien Slovenska – miestna organizácia Koškovce o finančný príspevok 

na rok 2021 vo výške 500,00 €. 

2. Zamieta žiadosť Antona Gužíka o pripojenie obecnej budovy súpisné číslo 150 na obecný 

vodovod 

3. Ruší uznesenie OZ č. 110-14/12-2020 zo dňa 14.10.2020 v celom rozsahu a odkladá 

rozhodnutie o prenájmoch a predajoch obecných nehnuteľností na ďalšie zasadnutie OZ.  

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

12. Koncepcie a programy obce 
 

Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Bachura (15:36 hod.) 

 

Starosta obce informoval poslancov o opatreniach a činnostiach v obci počas vyhláseného 

núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Ďalej starosta obce predložil poslancom plánované projekty na nové programové obdobie 

2021-2027. Zdôraznil nutnosť vypracovania nových programových dokumentov – Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Komunitný plán na programové obdobie 2021-2027. 

K predloženým dokumentom neboli predložené doplňujúce návrhy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 112-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

berie na vedomie: 

a) informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

b) informáciu starostu obce o plánovaných projektoch na nové programové obdobie 2021-

2027 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh plánu zasadnutí na OZ na rok 2021. Uviedol, že v návrhu 

plánu zasadnutí je uvedené iba obdobie, v ktorom bude plánované zasadnutie OZ, presný dátum 

bude poslancom oznámený. 

1. február 2021 – v dňoch 8. – 19.2.2021 

2. máj  - v dňoch 3. – 7. 5. 2021 

3. jún – v dňoch 21. – 25.6.2021 

4. september – v dňoch 21. – 24.9.2021 

5. december – v dňoch 13. – 18.12.2021 

K návrhu plánu zasadnutí OZ neboli predložené doplňujúce návrhy.  
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Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 113-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 v nasledujúcich termínoch: 

1. v dňoch 8. – 19.2.2021 

2. v dňoch 3. – 7. 5. 2021 

3. v dňoch 21. – 25.6.2021 

4. v dňoch 21. – 24.9.2021 

5. v dňoch 13. – 18.12.2021 

 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

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

                   Proti - 0 

                                     Zdržali sa – 0 

 

13. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu obce na rok 2021.  

 

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s Odborným stanoviskom hlavného kontrolóra 

obce Koškovce k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. 

Záverečné zhodnotenie:  

Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými 

právnymi predpismi. Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu 

v Koškovciach predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2022 

a 2023 zobrať na vedomie. 

 

K návrhu rozpočtu na rok 2021 neboli podané pozmeňujúce návrhy. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 114-14/12-2020 

 

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 2021 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. 2022 

a r. 2023. 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 6 

Za – 2 (Gajdoš, Timák) 

                   Proti – 0 

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

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 114-14/12-2020 nebolo schválené. 
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Poslankyňa Kočanová následne požiadala o slovo a prečítala list poslanca Ciklaminiho, v ktorom 

vyjadril svoj postoj k navrhovanému rozpočtu na rok 2021 a uviedol nasledovné požiadavky: 

1. Znížiť prostriedky v rozpočte, ktoré sú navrhnuté na mzdy o 30%. 

2. Ďalej som proti fungovaniu stacionára v podobe, v akej funguje teraz, a to z dôvodu môjho 

presvedčenia, že náklady spojené s prevádzkou denného stacionára znáša obec, a to v nemalej 

miere. Preto navrhujem zrušenie denného stacionára. 

3. Druhou vecou je zníženie financovania futbalu na 5500 eur ročne. 

4. Mám za to, aby sa znížili prostriedky vyplácané, ako cestovné náhrady, na ktoré upozorňujem 

už dlhší čas, nakoľko sú neefektívne vyplácané 

 

14. Interpelácie poslancov na starostu obce 
Neboli 

 

15. Rôzne 
 

Starosta obce oboznámil poslancov s kultúrnou akciou Mikuláš – vzhľadom k aktuálnej 

epidemiologickej situácii nebola akcia organizovaná v priestoroch kultúrneho domu, ale Mikuláš 

chodil s darčekmi pre deti po obci, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. 

Poďakoval zástupcovi starostu a všetkým zamestnancom obecného úradu, ktorí sa na uvedenej 

akcii podieľali. 

 

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

Neboli 

 

17. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 17:04 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 29.09.2020: 

 

 

Uznesenie č.      102-14/12-2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 14.12.2020 

 

 

Program 
Predkladá/ 

číslo uznesenia 
Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

c) Schválenie programu rokovania  

d) Určenie zapisovateľa  

starosta obce 

 

2.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ R ZŠsMŠ 
 

3.  

Základné prehľady a informácie – chod obce  

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 30.11.2020  - informácia  

starosta obce 

 

4.  

Výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od 

posledného zasadnutia  

- Výsledky ukončených kontrol – predloženie 

HK obce 

 

5.  
Návrh Plánu Kontrolnej činnosti HK obce Koškovce na I. 

polrok 2021. 
HK obce 

 

6.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 

starosta obce 

 

7.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

6/2020 o  zneškodňovaní obsahu žúmp 
starosta obce 

 

8.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia na území obce Koškovce 

starosta obce 

 

 

9.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 

8/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

starosta obce 

 

10.  Určenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku obce starosta obce 
 

11.  

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien 

- Žiadosť Anton Gužík 

starosta obce 

 

12.  

Koncepcie a programy obce 

- nové programové obdobie 2021 – 2027 

- Plán zasadnutí OZ na rok 2021 

starosta obce 

 

13.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2021 

- Návrh rozpočtu na rok 2021 

HK 

starosta obce 

 

14.  Interpelácie poslancov na starostu obce   

15.  
Rôzne 

- Mikuláš  

 

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

17.  Záver starosta obce  
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Uznesenie č. 103-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce berie na vedomie: 

 Správu o výchovno –vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy s 

materskou školou, Koškovce 134 za školský rok 2019/2020 

 Správu o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie za obdobie 10.03. - 

30.06.2020 

 

Uznesenie č. 104-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce berie na vedomie: 

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly obce Koškovce – Správnosti zaradenia majetku 

do evidencie, účtovania a odpisovania obstaraného majetku formou finančného lízingu za rok 

2019. 

 

Uznesenie č. 105-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na I. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 106-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 

 

Uznesenie č. 107-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. č. 6/2020 o  zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

Uznesenie č. 108-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce 

 

Uznesenie č. 109-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

 

Uznesenie č. 110-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

 

1. b e r i e   n a    v e d o m i e   

a) že, schválilo zámer prenajať majetok obce svojim uznesením pod č. 98-29/09-2020 

zo dňa 29.09.2020 

 

2. s c h v a ľ u j e  

a) spôsob nájmu majetku uvedeného pod bodom 1) tohto uznesenia a to priamym 

určením nájomcu, najmenej za nájomné vo výške 0,63 eur/m2 

 

Predmetná nehnuteľnosť je pozemok odčlenený z parcely 71/1 geometrickým plánom č. 

34810668-115/2020, vypracovaný Ing. Ján Rusinko – GEODET, Laborecká 10, 066 01 Humenné, 

úradne overený pod č. G1-353/2020, nachádzajúci sa na území obce Koškovce, zapísaný na LV. 

č. 478 kat. územia Koškovce, ako parc. č. 71/13 o výmere 79 m2, (ďalej len nehnuteľnosť) 
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b) znenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 

obce Koškovce 

 

c) podmienky nájmu : 

Obecné zastupiteľstvo stanovuje lehotu na predkladanie cenových ponúk na nájom 

majetku obce do 29.01.2021 do 12:00 hod 

 

Uznesenie č. 111-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

1.  Schvaľuje žiadosť Únie žien Slovenska – miestna organizácia Koškovce o finančný príspevok 

na rok 2021 vo výške 500,00 €. 

2. Zamieta žiadosť Antona Gužíka o pripojenie obecnej budovy súpisné číslo 150 na obecný 

vodovod 

3. Ruší uznesenie OZ č. 110-14/12-2020 zo dňa 14.10.2020 v celom rozsahu a odkladá 

rozhodnutie o prenájmoch a predajoch obecných nehnuteľností na ďalšie zasadnutie OZ. 

 

Uznesenie č. 112-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: 

berie na vedomie: 

a) informáciu starostu obce o koncepciách a programoch obce 

informáciu starostu obce o plánovaných projektoch na nové programové obdobie 2021-2027 

 

Uznesenie č. 113-14/12-2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje: 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 v nasledujúcich termínoch: 

1. v dňoch 8. – 19.2.2021 

2. v dňoch 3. – 7. 5. 2021 

3. v dňoch 21. – 25.6.2021 

4. v dňoch 21. – 24.9.2021 

5. v dňoch 13. – 18.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis   
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P r í l o h y  

zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa 

14.12.2020: 

 

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

    14.12.2020.  

2. Písomné materiály podľa zápisnice: 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ 

2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly obce Koškovce – Správnosti zaradenia 

majetku do evidencie, účtovania a odpisovania obstaraného majetku formou finančného 

lízingu za rok 2019 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o  zneškodňovaní obsahu žúmp 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na 

území obce Koškovce 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o výške mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

8. Doručené podania OZ: 

 Žiadosť Únie žien Koškovce 

 Žiadosť Anton Gužík 

 Žiadosť – bytový dom č. 151 

9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Koškovce k návrhu rozpočtu na roky 

2021 – 2023 

 kópia listu poslanca Ciklaminiho 

 

 

3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 14.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

  

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

podpis        
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Príloha 3  

 

Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce 

na plánovanom zasadnutí dňa  14.12.2020 

            

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

š 
M

ic
h

al
, 

In
g

. 

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
) 

102/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

103/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

104/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

105/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

106/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

107/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

108/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

109/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

110/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

111/14/12-2020 N N Z Z Z Z Z 5 0 0 2 

112/14/12-2020 Z N Z Z Z Z Z 6 0 0 1 

113/14/12-2020 Z N Z Z Z Z Z 6 0 0 1 

114/14/12-2020 X N Z X X X Z 2 0 4 1 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ZA (Z) 2 0 13 12 12 12 13     

PROTI (P) 0 0 0 0 0 0 0     

ZDRŽAL SA (X) 1 0 0 1 1 1 0     

NEPRÍTOMNÝ (N) 10 13 0 0 0 0 0     

Mandátová komisia: Peter Bachura, Adriana Kočanová, Marek Lisakovský 

Zapísal/podpis          

Adriana Kočanová 

 

 


