
 

Z Á P I S N I C A  

z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa  

15.12.2022 v zasadacej miestnosti obecného úradu   

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice  

  

1. Otvorenie  

a. schválenie programu rokovania  

b. určenie zapisovateľa  

c. určenie overovateľov zápisnice 

 Starosta obce predniesol návrh programu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa pozvánky.   

Predložený program doplnil starosta obce Mgr. Marcel Ciklaminy –Návrh VZN č. 7/2022 o 

poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby  

 

K predloženému návrhu programu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O programe zasadnutia dal starosta obce  hlasovať:   

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 5  

                 Za – 5 (Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran)  

   Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  

  

Uznesenie č.   12/2022 – 15/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Program mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 15.12.2022  

Overovateľov zápisnice: Ing. Michal Gajdoš 

                                        Adriana Kočanová 

  

 

PROGRAM NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA  Predkladá  Prizvaní  

1.   

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie zapisovateľa  

a) Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce  

  

  

2.   Základné prehľady a informácie – chod obce  

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny 

odpad ku dňu 30.11.2022 

Starosta obce    

3.   - Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

- Návrh VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby  

 

Starosta obce    

4.   
Kultúrno- spoločenská akcia - Silvester 

Starosta obce  
  

5. 
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien 
Starosta obce 
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6. 
Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

informácia starostu o prebiehajúcich projektoch  
 

 

7.   
Diskusia (Rozpočet 2023) 

Starosta obce  
  

8.   
Záver 

Starosta obce  
  

  

Za zapisovateľku starosta obce určil p. PhDr. Ivetu Kontuľovú.  

 

 

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

30.11.2022 

Starosta obce oboznámil poslancov s výberom miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad ku dňu 30.11.2022.  

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

30.11.2022 

 K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy. Starosta obce predložil 

návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  

Prítomní - 5  

Za – 5 (Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran)  

Proti - 0  

Zdržali sa – 0 

 

Uznesenie č.   13/2022 – 15/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: berie na vedomie informáciu starostu obce: Základné 

prehľady a informácie – chod obce ku dňu 30.11.2022. 

 

3.Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Starosta obce prerokoval s poslancami OZ Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej 

jedálni 

 

Návrh VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby  

 

Starosta obce prerokoval s poslancami OZ Návrh  VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych 

služieb a úhradách za sociálne služby. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh VZN č. 6/2022 a č. 7/2022 boli zverejnené na 

úradnej tabuli obce. 

 

Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni tvorí prílohu č. 
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2 tejto zápisnice a Návrh VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za 

sociálne služby tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

 

4. Kultúrno- spoločenská akcia – Silvester 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s navrhovaným programom a samotnou organizáciou 

kultúrno – spoločenskej akcie Silvester 2022. 

 

Organizačno – technické zabezpečenie akcie SILVESTER 2022 

 

Výzdoba priestorov sály KD - zodpovedné členky Únie žien Koškovce 

Varenie Silvestrovskej kapustnice od 13.00 hod – zodpovední poslanci OZ 

Príprava Silvestrovského punču a vína – zodpovedné členky Únie žien Koškovce 

Občerstvenie pre deti - zodpovedné členky Únie žien Koškovce 

18.00 hod – kultúrne vystúpenie hud. skupiny PAROBČACI 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  

Prítomní - 5  

                  Za – 5 (Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran)  

                 Proti - 0  

                 Zdržali sa – 0  

 

Uznesenie č.   14/2022 – 15/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje organizačno – technické zabezpečenie Silvestra 

2022 v obci Koškovce.  

 

 

 

5.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia  

 

Starosta obce informoval o doručenej žiadosti Únie žien Koškovce o poskytnutie dotácie pre rok 

2023 vo výške 700,00 eur, ktoré budú použité na organizovanie kultúrnych a športových podujatí. 

 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania :  

Prítomní - 5   

                 Za 5 (Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran)  

                 Proti - 0  

                 Zdržali sa – 0  
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Uznesenie č.   15/2022 – 15/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje dotáciu vo výške 700,00 eur pre miestnu 

organizáciu Úniu žien Koškovce. 

 

Žiadosť Únie žien Koškovce o poskytnutie dotáciu je prílohou č. 4 tejto zápisnice. 

 

6. Koncepcie a programy obce 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov so stavom podaných žiadostí o dotácie v jednotlivých 

dotačných programoch, plánovaných investičných akciách obce v tomto roku a v roku 2023. 

 

     Starosta obce prerokúvaval s poslancami možnosť vyriešenia problému miestnej komunikácie 

na cintorín. Starosta obce požiada Železnice SR, ktoré sú vlastníkmi pozemku pod miestnou 

komunikáciou a možnostiach prenájmu, odkúpenia, resp. údržby tejto komunikácie.  

 

     Starosta obce navrhol vybudovať klzisko v oblasti hrádze pre deti. Akcia sa zrealizuje v 

závislosti od počasia.   

 

 

 

7. Diskusia (Rozpočet 2023)   

  

     Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu pre rok 2023 s vyhliadkami na roky 2024 a 

2025. K návrhu rozpočtu neboli podané žiadne pripomienky. Rozpočet obce pre rok 2023 sa bude 

schvaľovať na najbližšom zasadnutí OZ, t. j. 30.12.2022. 

 

4. Záver  

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 19.30 hod. ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva.  

  

  

 

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

   

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Michal Gajdoš                                  ……………………………. 

 

Adriana Kočanová                                  …………………………….   

 

 

 

 Starosta obce:        ..............................................  

  podpis         
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P r í l o h y    
zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného 

dňa 15.12.2022:  

  

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

15.12.2022.   

2. Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

3. Návrh VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby  

4. Žiadosť Únie žien Koškovce  o poskytnutie dotácie 

 

 

 

  

  

  

   

starosta obce:          .............................................. podpis         
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z ustanovujúceho zasadnutia 

konaného dňa 15.12.2022:  

  

  

  

 

Uznesenie č.   12/2022 – 15/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Program mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 15.12.2022  

Overovateľov zápisnice: Ing. Michal Gajdoš 

                                        Adriana Kočanová 

  

 

PROGRAM NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA  Predkladá  Prizvaní  

1.   

Otvorenie 

c) Schválenie programu rokovania  

d) Určenie zapisovateľa  

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce  

  

  

2.   Základné prehľady a informácie – chod obce  

Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny 

odpad ku dňu 30.11.2022 

Starosta obce    

3.   - Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

- Návrh VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby  

 

Starosta obce    

4.   
Kultúrno- spoločenská akcia - Silvester 

Starosta obce  
  

5. 
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

- Žiadosť Únie žien 
Starosta obce 

 

6. 
Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

informácia starostu o prebiehajúcich projektoch  
 

 

7.   
Diskusia (Rozpočet 2023) 

Starosta obce  
  

8.   
Záver 

Starosta obce  
  

 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil p. PhDr. Ivetu Kontuľovú.  
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Uznesenie č.   13/2022 – 15/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: berie na vedomie informáciu starostu obce: Základné 

prehľady a informácie – chod obce ku dňu 30.11.2022. 

 

 

Uznesenie č.   14/2022 – 15/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje organizačno – technické zabezpečenie Silvestra 

2022 v obci Koškovce.  

 

 

Uznesenie č.   15/2022 – 15/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje dotáciu vo výške 700,00 eur pre miestnu 

organizáciu Úniu žien Koškovce. 

 

Žiadosť Únie žien Koškovce o poskytnutie dotáciu je prílohou č. 4 tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

  starosta obce:     Mgr. Marcel Ciklaminy      

 

 

 

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

  

  

 


