
 

Z Á P I S N I C A  

z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa  

30.12.2022 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.   

K predloženému návrhu programu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O programe zasadnutia dal starosta obce  hlasovať:   

Výsledky hlasovania :  

Prítomní  6  
Za:  6  Balica,Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran 

Proti:  0   

Zdržali sa  0   

   

Uznesenie č.   16/2022 – 30/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Program mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 30.12.2022  

Overovateľov zápisnice: Jozef Povchan 

                                        Štefan Bočan 

  

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie zapisovateľa  

c) Určenie overovateľov zápisnice 

starosta obce 

 

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  

-  

starosta obce 

 

3.  

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

úhradách za sociálne služby 
starosta obce 

 

4.  Rozpočet 2023-2025 starosta obce  

5.  
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

 
starosta obce 

 

6.  
Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

− informácia starostu o prebiehajúcich projektoch  
starosta obce 

 

7.  Diskusia – Obecná akcia Silvester starosta obce  

8.  Záver starosta obce  

  

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

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu 

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

K Návrhu VZN  neboli podané pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.  

 

Uznesenie č.   17/2022 – 30/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení č. 6/2022 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní  6  
Za:  6  Balica,Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran 

Proti:  0   

Zdržali sa  0   

 

 

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

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby. 

K Návrhu VZN  neboli podané pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.  

 

Uznesenie č.   18/2022 – 30/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení č. 7/2022 o 

poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby. 

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní  6  
Za:  6  Balica,Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran 

Proti:  0   

Zdržali sa  0   

 

4. Rozpočet 2023-2025 

 

     Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2023. 

Návrh rozpočtu obce pre rok 2023, s vyhliadkami na roky 2024 a 2025 bol spracovaný v súlade 

so všeobecnými záväznými právnymi predpismi. 

K predloženému návrhu rozpočtu na rok 2023 neboli podané pripomienky. 

Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 
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Uznesenie č.   19/2022 – 30/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

a) Schvaľuje v zmysle §11 ods. 4 písme.b/ zákona č. 369/1990 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 

 

Rozpočet pre rok 2023 na úrovni hlavných ekonomických kategórií podľa 

predloženého návrhu 

 

b) Berie na vedomie v zmysle §11 ods. 4 písme.b/ zákona č. 369/1990 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 2024 a 2025. 

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní  6  
Za:  6  Balica,Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran 

Proti:  0   

Zdržali sa  0   

 

 

 

5.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia  

 

Starosta obce informoval o doručenej žiadosti p. PhDr. Slavomíry Ficikovej – prenájom 

nebytových priestorov KD – horné poschodie za účelom cvičenia.  

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.  

 

Uznesenie č.   20/2022 – 30/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje prenájmo nebytových priestorov KD – horné 

poschodie, za účelom cvičenia za týchto podmienok: 

Výška nájmu a podmienky nájmu sa stanovujú nasledovne: Pokiaľ p. PhDr. Slavomíra Ficiková 

nebude vyberať žiadnú finančnú odplatu za poskytované služby – prenájom priestorov bude 

bezplatný.  

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní  6  
Za:  6  Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran 

Proti:  0   

Zdržali sa  0   

 

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: 

a) Podaná žiadosť o darovanie osobného motorového vozidla 
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b) Podaniá žiadosť o poskytnutie informácie o spôsobe riešenia havarijného stavu 

miestnej komunikácie k cintorínu a o spôsobe majetko – právneho vysporiadania tejto 

miestnej komunikácie (darovanie, kúpa, dlhodobý nájom) 

c) Podaná žiadosť o darovanie pluhu pre zimnú údržbu 

 

 

Uznesenie č.   21/2022 – 30/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce berie na vedomie: − Informácie starostu obce o 

koncepciách a programoch obce.  

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní  6  
Za:  6  Balica,Bočan, Gajdoš, Kočanová, Povchan, Škovran 

Proti:  0   

Zdržali sa  0   

 

7. Diskusia   

  

a) Starosta obce oboznámil poslancov s výdavkami súvisiacimi s realizáciou obecnej 

akcie Silvester 2022 

b) Starosta obce oboznámil poslancov s ekonomickou situáciou obce, so stavom 

pohľadávok a záväzkov obce k 30.12.2022 

 

 

8.Záver  

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 19.55 hod. ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva.  

  

  

 

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

   

Overovatelia zápisnice: 

 

Jozef Povchan                                  ……………………………. 

 

Štefan Bočan                                   …………………………….   

 

 

 

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

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

dňa 30.12.2022:  

  

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

30.12.2022.   

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

úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

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

4. Návrh rozpočtu pre rok 2023 s vyhliadkami pre roky 2024 a 2025 

5. Žiadosť PhDr. Slavomír Ficiková – prenájom nebytových priestorov KD 

 

 

 

  

  

  

   

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

konaného dňa 30.12.2022:  

  

  

 Uznesenie č.   16/2022 – 30/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Program mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 30.12.2022  

Overovateľov zápisnice: Jozef Povchan 

                                        Štefan Bočan 

  

Program Predkladá Prizvaní 

9.  

Otvorenie 

d) Schválenie programu rokovania  

e) Určenie zapisovateľa  

f) Určenie overovateľov zápisnice 

starosta obce 

 

10.  

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 

 

11.  
Návrh VZN č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby 
starosta obce 

 

12.  Rozpočet 2023-2025 starosta obce  

13.  
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – informácia 

 
starosta obce 

 

14.  
Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

− informácia starostu o prebiehajúcich projektoch  
starosta obce 

 

15.  Diskusia – Obecná akcia Silvester starosta obce  

16.  Záver starosta obce  

  

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

 

 

Uznesenie č.   17/2022 – 30/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení č. 6/2022 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

Uznesenie č.   18/2022 – 30/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení č. 7/2022 o 

poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby. 
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Uznesenie č.   19/2022 – 30/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce  

a) Schvaľuje v zmysle §11 ods. 4 písme.b/ zákona č. 369/1990 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 

 

Rozpočet pre rok 2023 na úrovni hlavných ekonomických kategórií podľa 

predloženého návrhu 

 

b) Berie na vedomie v zmysle §11 ods. 4 písme.b/ zákona č. 369/1990 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 2024 a 2025. 

 

 

Uznesenie č.   20/2022 – 30/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje prenájmo nebytových priestorov KD – horné 

poschodie, za účelom cvičenia za týchto podmienok: 

Výška nájmu a podmienky nájmu sa stanovujú nasledovne: Pokiaľ p. PhDr. Slavomíra Ficiková 

nebude vyberať žiadnú finančnú odplatu za poskytované služby – prenájom priestorov bude 

bezplatný.  

 

 

 

Uznesenie č.   21/2022 – 30/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce berie na vedomie: − Informácie starostu obce o 

koncepciách a programoch obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  starosta obce:     Mgr. Marcel Ciklaminy      

 

 

 

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

  

  

 


