
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.10.2019 

 
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 Čokotu 

a pána Sabola. 

 

Bod č. 3  

Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý konštatoval, že na predchádzajúcom 

obecnom zastupiteľstve bolo navrhnuté, aby sa vypracovalo VZN o verejnom poriadku a na 

tomto zasadnutí sa bude prerokovávať. Zároveň informoval poslancov, že sa bude meniť VZN 

o miestnych daniach a poplatkoch, kde sa zmení výška poplatku za TKO z terajších 4€ na 6€ 

na osobu.  

K tomuto bodu bolo prijaté toto 

Uznesenie č. 1/10-2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.   

 

Bod č. 4  

K tomuto bodu poslanci nemali žiadne návrhy.  

 

Bod č. 5 

Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval poslancov o tom, že bude 

kontrolovať postup starostu obce pri všetkých realizáciách projektov. Poprípade na návrh 

starostu bude vykonávať aj mimoriadne kontroly.  

 

Bod č. 6 

Poslanci OZ mali na preštudovanie návrh VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku. Po krátkej 

rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 2/10 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku s účinnosťou od 

01.11.2019  

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 7 

Poslanci OZ mali na preštudovanie návrh VZN č. 3/2019 chove a držaní psov. Po krátkej 

rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 3/10 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2019 o chove a držaní psov s účinnosťou od 

01.11.2019.  

  

 

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

 

 

Bod č. 8 

Starosta obce dal slovo pani Hoľkovej, aby informovala poslancov o plnení rozpočtu za 01 – 

09. mesiac. Zároveň ich informovala, že príjmová časť rozpočtu je plnená primerane 

k plánovaným dátumom a výdavková časť rozpočtu nebola prekročená a je plnená primerane 

k plánovaným dátumom.   

  

Bod č. 9 

Starosta obce navrhol poslancov, aby sa zmenila Rada školy. Členov Rady školy navrhol 

starosta a to: pána Jozefa Sabola, pána Jána Turčíka, pána Lukáša Čokotu a pána Jozefa 

Sabola ( č.d. 27). K tomuto bodu prijali poslanci toto 

Uznesenie č. 4/10 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Rady školy v tomto zložení: Jozef Sabol, Ján Turčík, 

Lukáš Čokota a Jozef Sabol.  

 

 

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

 

 

V tomto bode starosta navrhol aj vytvorenie obecného kompostoviska na dvoch prístupných 

miestach, a to v blízkosti rodinného domu č. 122 a za ihriskom. Zároveň oznámil poslancom, 

aby podali návrhy do rozpočtu na rok 2020 do 01.11.2019.  

 

 

Bod. č. 10 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16:45 hod.  

 

 

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

 

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

          

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

 

 

V Košarovciach dňa 11.10.2019 


