ZÁPISNICA
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Koškovce, konaného dňa
28.06.2021 v zasadačke 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 18:40 hod. starosta obce
Ing. Vladimír Babič, ktorý privítal všetkých prítomných (začiatok rokovania posunutý z dôvodu
konania sv. omše). 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.
K návrhu programu rokovania neboli podané doplňujúce návrhy.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe rokovania.
Uznesenie č.
123-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 28.6.2021
Program
Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného
2.
kontrolóra za rok 2020
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
a.) stavu úverov k 31.12.2020
b.) stavu lízingov k 31.12.2020,
3.
c.) všetkých krátkodobých úverov a pôžičiek, finančných
výpomocí od fyzických osôb a od rôznych organizácii k
31.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
4.
polrok 2021
Návrh Záverečného účtu Obce Koškovce za rok 2020
5.
 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok
2020
Koncepcie a programy obce – informácia a stav
 Vyhodnotenie PHSR za rok 2020
6.
 Vyhodnotenie KPSS za rok 2020
 informácia starostu o prebiehajúcich projektoch
a schválených dotáciách
Návrh Rozpočtu na rok 2021
7.
 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Návrh na nováciu Municipálneho úveru Univerzál
8.
 Stanovisko HK k novácii Municipálneho úveru Univerzál
Rôzne
9. a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
10. Záver
1.

Predkladá

Prizvaní

starosta obce
HK

HK

HK
starosta obce
HK

starosta obce

starosta obce
HK
starosta obce
HK
starosta obce
starosta obce
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Výsledky hlasovania:
Prítomní – 5
Za
– 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
Za zapisovateľku starosta obce určil p. Ivetu Kontuľovú.
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Starosta obce predložil poslancom Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2020. K predloženej správe neboli podané pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 124-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce
po prerokovaní predloženej správy
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 5
Za
– 5 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Kočanová, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Jenčík (18:44)
3. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
Starosta obce predložil poslancom Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
a.) stavu úverov k 31.12.2020
b.) stavu lízingov k 31.12.2020,
c.) všetkých krátkodobých úverov a pôžičiek, finančných výpomocí od fyzických osôb a od
rôznych organizácii k 31.12.2020
K predloženej správe neboli podané pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 125-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce
po prerokovaní predloženej správy
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly obce Koškovce
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 6
Za
– 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
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4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Starosta obce predložil poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2021.
K predloženému návrhu neboli podané doplňujúce návrhy.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 126-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na II. polrok 2021
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 6
Za
– 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
5. Návrh Záverečného účtu Obce Koškovce za rok 2020
Starosta obce predložil poslancom Návrh Záverečného účtu Obce Koškovce za rok 2020
a oboznámil ich so Stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
K predloženému návrhu neboli podané pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 127-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 6
Za
– 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
6. Koncepcie a programy obce
Starosta obce oboznámil poslancov s vyhodnotením PHSR s KPSS za rok 2020. Uviedol, že
z plánovaných 22 projektov v programovom období 2015-2023 sa obci podarilo realizovať 19
projektov, doteraz neboli zrealizované iba štyri.
Starosta obce ďalej oboznámil poslancov s informáciou o aktivitách obce a so stavom podaných
žiadostí o dotácie.
 dotácia na modernizáciu odborných učební ZŠsMŠ – prebieha dodávka komponentov,
v súčasnosti dodaný nábytok –vyplatenie I. časti dotácie zrealizované, dodávka IKT
v realizácii. Podpísaný dodatok k Zmluve na IKT z dôvodu zmeny výpočtovej techniky – cena
sa nemení. Dodatok k zmluve zaslaný na kontrolu riadiacemu orgánu, do súčasnej doby nedošla
odpoveď.
 dotácia na opravu miestnej komunikácie k OcÚ – Schválené – viď rozhodnutie ministra.
Zmluva by mala byť podpísaná do konca júla 2021, realizácia v mesiacoch august-september
2021.
 dotácia na územnoplánovaciu dokumentáciu obce schválená – viď rozhodnutie ministra,
zmluvy sú pripravené na podpis.
Financovanie – miestna komunikácia a ÚPN obce – úver, po refundácii vyrovnanie úveru
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 žiadosti envirofond – kanalizácia, technika, kompostéry – zatiaľ nerozhodnuté
 ščítanie domov, bytov, obyvateľov – ukončené – ščítanie obyvateľov na 100%
 rozhodnutia na dane – boli distribuované daňovníkom. Po nahodení všetkých daní do systému
D-COM, v súčasnosti prebieha kontrola úplnosti daňových priznaní.
 osadenie mostíka cez potok k železnici – poďakovanie poslancovi Bachurovi za jeho inštaláciu
 čistenie potoka na Šihotku a pri cintoríne – zabezpečuje povodie Laborca – vyslovil
poďakovanie poslancom Timákovi a Gajdošovi za pomoc pri výrube náletových drevín
v potoku ku cintorínu.
 realizácia bezbariérového vstupu na poštu – pokládka dlažby a dokončenie zábradlia –
svojpomocne,
 oprava miestnych komunikácií plánovaná v mesiacoch august – september 2021.
K predloženej informácii neboli podané pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 128-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:
berie na vedomie
1. Vyhodnotenie PHSR za rok 2020
2. Vyhodnotenie KPSS za rok 2020
3. Informáciu starostu obce o prebiehajúcich projektoch a schválených dotáciách
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 6
Za
– 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
7. Návrh Rozpočtu na rok 2021
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2021 a oboznámil ich so Stanoviskom
HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
K predloženému návrhu rozpočtu neboli podané doplňujúce návrhy.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 129-28/06-2021
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 rok
2022 a rok 2023
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 6
Za
– 4 (Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 2 (Bachura, Kočanová)
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8. Návrh na nováciu Municipálneho úveru Univerzál
Starosta obce predložil poslancom návrh na nováciu Municipálneho úveru Univerzál a oboznámil
ich s podmienkami čerpania. Taktiež ich oboznámil so stanoviskom hlavného kontrolóra k novácii
Municipálneho úveru Univerzál. Úver bude použitý na uhradenie opravy komunikácie
k obecnému úradu a úhradu zadania ÚPN obce. Na oba projekty bola schválená dotácia. Po
refundácii realizovaných prác bude navýšenie úveru uhradené.
K predloženému návrhu neboli podané pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 130-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v pltnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 50 000,00 EUR poskytnutého
zo stany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného
prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou
úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude
úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Výsledky hlasovania:
Prítomní – 6
Za
– 6 (Bachura, Ciklaminy, Gajdoš, Jenčík, Kočanová, Timák)
Proti
–0
Zdržali sa – 0
9. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov ohľadom podania Antona Gužíka na Ministerstvo životného
prostredia SR. Dňa 3.6.2021 Okresný úrad Humenné nariadil ústne pojednávanie spojené
s obhliadkou za účelom prešetrenia predmetného podania.
Ďalej informoval poslancov o prerušení distribúcie elektriny v obci v dňoch 29.7. a 3.8.2021.
Uvedená informácia bola zverejnená aj na webovej stránke obce.
Poslanec Ciklaminy poukázal na rýchlu jazdu motoristov na miestnej komunikácii. Navrhol na
miestnej komunikácii osadiť dopravné značenie obytná zóna.
Taktiež požiadal o vyčistenie priepustu na odtok vody pod miestnou komunikáciou pri rodinnom
dome č.4.
Starosta obce uviedol, že požiada dopravný inšpektorát o vyjadrenie a v prípade vydania
súhlasného stanoviska obec zabezpečí realizáciu dopravného značenia.
Vyčistenie odtokovej rúry pod miestnou komunikáciou zabezpečí obec prostredníctvom
autorizovanej firmy.
Poslankyňa Kočanová požiadala starostu aby poslancov informoval o prebiehajúcich aktivitách
obce (telefonicky, ústne), napr. oprava schodiska a vstupu na poštu a podobne.
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Starosta obce uviedol, že poslancov o všetkých prebiehajúcich a plánovaných aktivitách obce
informuje pravidelne na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
10. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20:12 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 28.06.2021:

Uznesenie č.
123-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 28.6.2021
Predkladá

Program
Otvorenie
c) Schválenie programu rokovania
d) Určenie zapisovateľa
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného
2.
kontrolóra za rok 2020
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
a.) stavu úverov k 31.12.2020
b.) stavu lízingov k 31.12.2020,
3.
c.) všetkých krátkodobých úverov a pôžičiek, finančných
výpomocí od fyzických osôb a od rôznych organizácii k
31.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
4.
polrok 2021
Návrh Záverečného účtu Obce Koškovce za rok 2020
5.
 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok
2020
Koncepcie a programy obce – informácia a stav
 Vyhodnotenie PHSR za rok 2020
6.
 Vyhodnotenie KPSS za rok 2020
 informácia starostu o prebiehajúcich projektoch
a schválených dotáciách
Návrh Rozpočtu na rok 2021
7.
 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Návrh na nováciu Municipálneho úveru Univerzál
8.
 Stanovisko HK k novácii Municipálneho úveru Univerzál
Rôzne
9. a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
10. Záver
1.

Prizvaní

starosta obce
HK

HK

HK
starosta obce
HK

starosta obce

starosta obce
HK
starosta obce
HK
starosta obce
starosta obce

Uznesenie č. 124-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce
po prerokovaní predloženej správy
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Uznesenie č. 125-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce
po prerokovaní predloženej správy
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly obce Koškovce
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Uznesenie č. 126-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Koškovce na II. polrok 2021
Uznesenie č. 127-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
Uznesenie č. 128-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:
berie na vedomie
1. Vyhodnotenie PHSR za rok 2020
2. Vyhodnotenie KPSS za rok 2020
3. Informáciu starostu obce o prebiehajúcich projektoch a schválených dotáciách
Uznesenie č. 129-28/06-2021
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 rok
2022 a rok 2023
Uznesenie č. 130-28/06-2021
Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v pltnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 50 000,00 EUR poskytnutého
zo stany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu
vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako
je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou
a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec
neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo
výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve.
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Prílohy
zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa
28.06.2021:
1. Prezenčná listina zo zasadnutia
28.06.2021.

Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa

2. Písomné materiály podľa zápisnice:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
4. Záverečný účet obce za rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
5. Vyhodnotenie PHSR
Vyhodnotenie KPSS
Informáciu starostu obce o prebiehajúcich projektoch a schválených dotáciách
6. Rozpočet na rok 2021
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Koškovce k návrhu rozpočtu na roky 2021
- 2023
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Koškovce k Novácii Municipálneho úveru Univerzál
3. Evidencia o hlasovaní poslancov OZ obce Koškovce na plánovanom zasadnutí dňa 28.06.2021.

starosta obce:

..............................................
podpis
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Príloha 3
Evidencia o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce Koškovce
na plánovanom zasadnutí dňa
28.06.2021
Celkový počet hlasov

Jenčík Peter

Kočanová Adriana

Lisakovský Marek

Timák Anton

Za (Z)

Proti (P)

Zdržal sa (X)

Neprítomný (N)

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

Gajdoš Michal, Ing.

123-28/06-2021
124-28/06-2021
125-28/06-2021
126-28/06-2021
127-28/06-2021
128-28/06-2021
129-28/06-2021
130-28/06-2021

Ciklaminy Marcel, Mgr.

Číslo uznesenia

Bachura Peter

Priezvisko, meno, titul

Z
Z
Z
Z
Z
Z
X
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

N
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
X
Z

N
N
N
N
N
N
N
N

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

5
5
6
6
6
6
4
6

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
0

2
2
1
1
1
1
1
1

7
0
1
0

8
0
0
0

8
0
0
0

6
0
0
2

7
0
1
0

0
0
0
8

8
0
0
0

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

Adriana Kočanová
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