ZÁPISNICA
z neplánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Koškovce, konaného dňa
19.02.2021 v budove kultúrneho domu
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 16:38 hod. 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 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania schopné.
K návrhu programu rokovania neboli podané doplňujúce návrhy.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe rokovania.
Uznesenie č.
115-19/02-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 19.02.2021
Program
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa
Územný plán obce Koškovce
- prerokovanie Zadania územného plánu obce Koškovce
Aktivity obce v súčasnej epidemiologickej situácii
Záver

Predkladá

Prizvaní

starosta obce
starosta obce
starosta obce
starosta obce

Výsledky hlasovania:
Prítomní – 7
Za
– 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Lisakovský, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú.
2. Územný plán obce Koškovce
Starosta obce predložil poslancom informáciu o postupe prerokovania zadania ÚPN – Obce
Koškovce a výsledok posúdenia zadania Okresným úradom Prešov. Oboznámil ich
s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok k zadaniu.
K zadaniu ÚPN – Obce Koškovce neboli podané pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 116-19/02-2021
Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach podľa § 20 ods. 7 písm. c /stavebného zákona č. 50/1976
v platnom znení :
1. berie na vedomie
1.1. Správu - informáciu o postupe prerokovania zadania ÚPN – Obce Koškovce.
1.2. Výsledok posúdenia zadania ÚPN – Obce Koškovce podľa § 20 ods. (5) písm. c), ods. (6),
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení Okresným úradom Prešov, odborom
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výstavby a bytovej politiky, zo dňa 9.2.2021, č. OU-PO-OVBP1-2021/008142-002 ako
príslušným orgánom územného plánovania.
2. súhlasí
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach k zadaniu ÚPN – Obce Koškovce
3. schvaľuje
3.1. zadanie ÚPN – Obce Koškovce v súlade s § 20 ods. (7) písm. c) stavebného zákona.
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 7
Za
– 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Lisakovský, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 117-19/02-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce súhlasí, že
proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 7
Za
– 7 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Lisakovský, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
3. Aktivity obce v súčasnej epidemiologickej situácii
Starosta obce informoval poslancov o aktivitách počas vyhláseného núdzového stavu:
 o prebiehajúcich testovaniach na ochorenie COVID-19
 zabezpečení a distribúcii respirátorov pre všetkých dôchodcov v obci
 zabezpečovaní nahlásenia na očkovanie a zabezpečení dopravy a asistencie pri očkovaní
pre dôchodcov v obci
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov so stavom ščítania obyvateľov v obci.
Poslankyňa Kočanová sa zaujímala, či boli respirátory distribuované do domácnosti a či obec bude
zabezpečovať respirátory pre všetkých obyvateľov obce.
Starosta obce uviedol, že respirátory zabalili a rozniesli všetkým dôchodcom do domácností
pracovníčky denného stacionára. S nákupom respirátorov pre všetkých občanov obec nepočíta, ak
to schvália poslanci, obecný úrad respirátory zakúpi a zabezpečí ich distribúciu do domácností.
Hlavný kontrolór obce Ing. Gajdoš informoval poslancov, že obec počas rozpočtového
provizória neprekročila čerpanie rozpočtu.
Poslanec Ciklaminy sa zaujímal, či k návrhu rozpočtu obce boli na obecnom zastupiteľstve
14.12.2020 podané pripomienky k rozpočtu.
Starosta obce uviedol, že v zákonnom termíne po zverejnení návrhu rozpočtu neboli podané žiadne
pripomienky. Po hlasovaní o návrhu rozpočtu poslankyňa Kočanová prečítala list, ktorým on zaslal
obecnému zastupiteľstvu svoje pripomienky k návrhu rozpočtu.
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K uvedenému poslanec Ciklaminy uviedol, že to nebol verejný list, že teraz jeho rodinných
príslušníkov zastavujú rôzni ľudia s tým, že čo majú proti stacionáru a slovne útočia na jeho
rodinu. Že on chce iba vedieť ako je financovaná obec a zo strany príslušníkov obecného úradu
nie je ochota tieto otázky riešiť.
Starosta obce uviedol, že o uvedených slovných útokoch na jeho rodinu mu nie je nič známe.
K listu, ktorý poslanec Ciklaminy zaslal obecnému zastupiteľstvu uviedol, že bol verejne
prednesený, nebolo v ňom uvedené, že sa s ním nemá okrem poslancov nikto zoznamovať a na
jeho základe starosta obce predložil na neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
29.12.2020 odpovede na všetky pripomienky uvedené v liste.
Poslanec Jenčík kritizoval spôsob zverejňovania faktúr na webovej stránke obce, že sú tam
uvedené iba údaje o firme a suma, nie je zrejmé, za čo boli faktúry uhradené.
Hlavný kontrolór obce Ing. Gajdoš informoval poslancov o zostatkoch na bankovom účte
a hotovosti v pokladni obce na konci roka 2020.
4. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 17:38 ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:

starosta obce:

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

...........................................…
podpis
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z plánovaného
zasadnutia konaného dňa 29.12.2020:

Uznesenie č.
115-19/02-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 19.02.2021
Program
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
c) Schválenie programu rokovania
d) Určenie zapisovateľa
Územný plán obce Koškovce
- prerokovanie Zadania územného plánu obce Koškovce
Aktivity obce v súčasnej epidemiologickej situácii
Záver

Predkladá

Prizvaní

starosta obce
starosta obce
starosta obce
starosta obce

Uznesenie č. 116-19/02-2021
Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach podľa § 20 ods. 7 písm. c /stavebného zákona č. 50/1976
v platnom znení :
1. berie na vedomie
1.3. Správu - informáciu o postupe prerokovania zadania ÚPN – Obce Koškovce.
1.4. Výsledok posúdenia zadania ÚPN – Obce Koškovce podľa § 20 ods. (5) písm. c), ods. (6),
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení Okresným úradom Prešov, odborom
výstavby a bytovej politiky, zo dňa 9.2.2021, č. OU-PO-OVBP1-2021/008142-002 ako
príslušným orgánom územného plánovania.
2. súhlasí
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach k zadaniu ÚPN – Obce Koškovce
3. schvaľuje
3.1. zadanie ÚPN – Obce Koškovce v súlade s § 20 ods. (7) písm. c) stavebného zákona.
Uznesenie č. 117-19/02-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce súhlasí, že
proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
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Prílohy
zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa
19.02.2021:
1. Prezenčná listina zo zasadnutia
19.02.2021.

Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa

2. Písomné materiály podľa zápisnice:
1. Zadanie ÚPN – Obce Koškovce
3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 19.02.2021.

starosta obce:

..............................................
podpis
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Príloha 3
Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce
na neplánovanom zasadnutí dňa
19.02.2021

Gajdoš Michal, Ing.

Jenčík Peter

Kočanová Adriana

Lisakovský Marek

Timák Anton

Za (Z)

Proti (P)

Zdržal sa (X)

Neprítomný (N)

Z
Z
Z

Z
Z
Z

Z
Z
Z

Z
Z
Z

Z
Z
Z

Z
Z
Z

7
7
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

Bachura Peter

115/19/02-2021 Z
116/19/02-2021 Z
117/19/02-2021 Z

Číslo uznesenia

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

Celkový počet hlasov

Ciklaminy Marcel, Mgr.

Priezvisko, meno, titul

Mandátová komisia: Peter Bachura, Adriana Kočanová, Marek Lisakovský
Zapísal/podpis

Adriana Kočanová
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