
Zápisnica  

zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.02.2019 

v pondelok o  16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Košarovce zvolaného 

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Obecné zastupiteľstvo v Košarovciach: 

 

 -poverilo: za zapisovateľa:  Bc. Daniela Sabolová 

      za overovateľov:  Ján Turčík 

              Jozef Sabol  

 

Program 

 

1. Otvorenie 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov 

4.  Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra v obci     Košarovce 

5.  Prejednanie a schválenie spolufinancovania projektu WiFi pre teba – Dodanie 

bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce , kód 

výzvy OPII – 2018/7/1 - DOP  

6.  Prejednanie a schválenie podania žiadosti o NFP v rámci výzvy - Podpora rozvoja 

športu na rok 2019 a schválenie spolufinancovania projektu  

7.  Schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košarovce 

8. Prejednanie a schválenie používania súkromného vozidla starostu obce na služobné 

účely 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11.  Záver 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie  

Starosta obce Peter Čokota  privítal prítomných na zasadnutí OZ v Košarovciach.  

 

 

Bod č. 2 – Schválenie programu zasadnutia 

Starosta prečítal program zasadnutia. Za tento program dal hlasovať. prítomní: 4 poslanci, za 

hlasovalo: 4, proti: 0. 

 

 

Bod č. 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pán starosta navrhol za  zapisovateľku pani Danielu Sabolovú a overovateľov zápisnice pána 

Jána Turčíka a pána Jozefa Sabola. Tento návrh dal schváliť : prítomní: 4 poslanci, za 

hlasovalo: 4, proti: 0.  

 

 

 



Bod č. 4 – Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra v obci     

Košarovce 

Pani Jakubová sa ku dňu 06.2.2019 vzdala funkcie hlavnej kontrolórky obce, preto Obecné 

zastupiteľstvo v Košarovciach v zmysle § 18 ods. 1 a §18a, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. 

Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje voľbu 

hlavného kontrolóra obce, ktorá sa uskutoční dňa 26.03.2019 o 16:00 hod. na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v budove Obecného úradu v Košarovciach.  

Hlasovanie: za: 4 poslanci, proti: 0, zdržalo sa: 0.    

 

 

Bod. č. 5 – Prejednanie a schválenie spolufinancovania projektu WiFi pre teba – 

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce , 

kód výzvy OPII – 2018/7/1 - DOP 

Starosta obce informoval poslancov o výzve na predloženie Žiadosti o NFP v rámci OP II 

2014-2020 "Wifi pre teba" : názvov projektu: Wifi pre Košarovce 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany   žiadateľa 749,40 EUR 

- kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP.      

Za tento návrh dal hlasovať: prítomní: 4 poslanci, za hlasovalo: 4, proti: 0. 

 

 

Bod č. 6 – Prejednanie a schválenie podania žiadosti o NFP v rámci výzvy - Podpora 

rozvoja športu na rok 2019 a schválenie spolufinancovania projektu 
Starosta obce informoval poslancov o výzve – Podpora rozvoja športu na rok 2019, kde by sa 

chceli zapojiť do aktivity: Výstavba multifunkčného ihriska a výstavba detského ihriska.  

Za tento návrh dal hlasovať: prítomní: 4 poslanci, za hlasovalo: 4, proti: 0. 

 

 

Bod. č. 7 –   Schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košarovce 
Starosta obce predložil poslancom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 

2019-2024. 

Za tento návrh dal hlasovať: prítomní: 4 poslanci, za hlasovalo: 4, proti: 0. 

 

 

Bod. č. 8 – Prejednanie a schválenie používania súkromného vozidla starostu obce na 

služobné účely 
Poslanci OZ boli informovaní o tom, že starosta obce Peter Čokota bude používať súkromné 

osobné motorové vozidlo Škoda Roomster, ŠPZ HE 666 BP na služobné účely od 12.02.2019.  

Za tento plán dal hlasovať: prítomní: 4 poslanci, za hlasovalo: 4, proti: 0.  

 

 

Bod č. 9 – Rôzne 

K tomuto bodu nemali poslanci OZ žiadne návrhy. Za tento plán dal hlasovať: prítomní: 4 

poslanci, za hlasovalo: 4, proti: 0.  

 

 

Bod. č. 10 - Diskusia 

V diskusii vystúpila pani Katarína Pavurová, ktorá navrhuje autobusovú zastávku pri Jednote. 

Pán poslanec Sabol navrhol aby kosenie pri kaplnke zabezpečili pracovníci menších obecných 

služieb a opraviť kocky v šancoch od ZŠ s MŠ až po Jaroslava Nazada. Pán poslanec Lukáš 

Čokota navrhol vybudovať parkovisko pri Zš s MŠ. Starosta obce informoval poslancov 



o tom, že výrub stromov by mal byť nahradený stromami z dotácie v rámci výzvy Zelená 

dedina. Zároveň ich informoval, že prioritne by chcel dokončiť rekonštrukciu Klubového 

domu č. 19. Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia. Starosta obce dal za tento hlasovať: 

prítomní: 4 poslanci, za hlasovalo: 4, proti: 0. 

 

 

Bod č. 11 –  Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.   

 
 

 

 

 

V Košarovciach, 13.02.2019 

 

 

    

 

 Peter Čokota 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:     ............................. 

 

Overovatelia:    ............................. 

                         

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


