
 

 

Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.08.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky  

 

Bod č. 1  
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že na 

zasadnutí sú prítomní 4 zo 7 zvolených poslancov a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na 

uzneseniach. Návrh programu predložený starostom obce bol schválený hlasmi všetkých 

prítomných poslancov. 

 

Bod č. 2 

Za zapisovateľku určil pani Sabolovú, za overovateľov zápisnice poslancov pána Jozefa 

Hreža a pána Jozefa Sabola.  

 

Bod č. 3  

Starosta obce konštatoval, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve neboli uložené 

Obecnému úradu žiadne úlohy.   

  

Bod č. 4  

Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý informoval poslancov 

o výsledkoch kontroly. Konštatoval, že hospodárenie obce je prebytkové a plnenie rozpočtu 

zodpovedá návrhu rozpočtu.  

 

Bod č. 5 

Starosta obce dal slovo pani Helene Hoľkovej, ekonómke obce, ktorá informovala poslancov 

o plnení rozpočtu za I. polrok 2021.  

 

Bod č.6 

Starosta obce informoval poslancov o havarijnom stave v ZŠ s MŠ Košarovce, t.j. porucha 

vykurovania, oprava fasády na kotolni a potreba opravy prístrešku na žiackom vchode. Kvôli 

neočakávaným výdavkom starosta obce navrhol poslancom OZ použitie rezervného fondu na 

úhradu kapitálových výdavkov vo výške 5000 € na odstránenie havarijného stavu v ZŠ s MŠ 

Košarovce.  

Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto: 

Uznesenie č. 1/8 – 2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov 

vo výške  5 000 € na odstránenie havarijného stavu v ZŠ s MŠ Košarovce.   

 

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

Bod. č. 7 
Starosta obce informoval poslancov o zámere odstúpiť od zmluvy o NFP – „WIFI pre 

Košarovce“ z dôvodu dlhodobého prieťahu kontroly verejného obstarávania zo strany 

poskytovateľa.  

Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto: 

Uznesenie č. 2/8 – 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Košarovciach schvaľuje odstúpenie od zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. Z311071V167 k projektu „ Wifi pre Košarovce“ 

podpísanej dňa 17.05.2019 medzi obcou Košarovce ako prijímateľom a Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako poskytovateľom.  

 



 

 

 

 

 

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

Ďalej starosta obce dal slovo pani ekonómke obce , ktorá informovala poslancov o čerpaní 

úveru na Kultúrny dom. Vyčerpaných bolo 5000 €, ktoré následne boli uhradené ako splátka 

úveru z bežného účtu vo výške 5000 € na úverový účet.   

Starosta obce informoval o obecnej akcii Letné kino a o plánovanej akcii Úcta k starším, 

ktorú plánuje obec zorganizovať koncom septembra.  

Následne starosta obce informoval poslancov o potrebe navýšenia úväzku pre hlavného 

kontrolóra obce zo 16 na 24 hodín / mesiac.  

Poslanci OZ prijali toto: 

Uznesenie č. 3/8 – 2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce na 24 

hodín/mesiac.   

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

Bod č. 8 

Pán poslanec Sabol navrhol vyriešiť bezpečnosť detí na hlavnej ulici smerom na Nižnú 

Sitnicu, vzhľadom k tomu, že vodiči nedodržiavajú predpísanú rýchlosť a ohrozujú deti na 

ceste.  

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce riešiť bezpečnosť detí na hlavnej ulici smerom 

na Nižnú Sitnicu. 

 

 

Bod č. 9 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16:30 hod.  

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Daniela Sabolová     ................................... 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :      ................................... 

 

          

         ................................... 

 

 

 

 

 

V Košarovciach, 30.08.2021 


