
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.07.2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky  

 

Bod č. 1  

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

zasadnutí sú prítomní 5 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 Jána 

Turčika a pána Lukáša Čokotu.  

 

 

Bod č. 3  

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

obecnom zastupiteľstve neboli uložené Obecnému úradu žiadne úlohy.   

 

 

Bod č. 4  

K tomuto bodu poslanci nemali žiadne návrhy.  

 

 

Bod č. 5 

Starosta obce dal slovo pani riaditeľke školy Mgr. Daniele Durkajovej, ktorá informovala 

poslancov o návrhu na organizáciu školského roka 2020/2021 v Základnej škole s materskou 

školou Košarovce, kde uviedla, že žiakov základnej školy bude 117 a 22 detí v materskej 

škole. Počet zamestnancov je 21. 

Po krátkej rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 1/7 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na organizáciu školského roka 2020/2021 v Základnej 

škole s materskou školou Košarovce. 

 

 

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

 

 

Bod č. 6 
Starosta obce predložil žiadosť pána a pani Tóthovcov o odpredaj pozemku vo vlastníctve 

obce a  poprosil pána poslanca Hreža, aby preveril skutočnosti ohľadom spomínaného 

pozemku.  

Poslanci OZ prijali toto 

Uznesenie č. 2/7 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce 

Košarovce a to pozemku p.č. 443/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 

m2, k.ú. Košarovce zapísaného na LV č. 333 a schvaľuje podľa § 9a, ods. 8 písm. e) Zákona 



č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja tejto 

nehnuteľnosti do bezpodielového vlastníctva za kúpnu cenu vo výške 0,10 € / m2 ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetný pozemok bol odčlenený z pôvodnej parcely 

č. 443 za účelom výstavby cesty. Na tento účel však využitý nebol a je súčasťou plochy, ktorú 

užívame sme jej vlastníkmi a oplotenie je umiestnené až za parcelou 443/6.  

 

 

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

 

 

Bod č. 7 

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

že z rozpočtu, ktorý bol schválený pre ZŠ s MŠ Košarovce bude financovaná rekonštrukcia 

strechy na kotolni.  

Po krátkej rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 3/7 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu strechy na kotolni ZŠ s MŠ Košarovce.  

 

 

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

 

Bod č. 8 
Starosta obce informoval poslancov o tom, aké sú podmienky pre rozšírenie Materskej školy 

Košarovce. V prípade rozšírenia materskej školy, by prišli zamestnanci hygieny upresniť tieto 

podmienky.  

Po krátkej rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 4/7 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na rozšírenie Materskej školy Košarovce.   

 

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

 

 

Bod č. 9 
Starosta obce informoval poslancov o možnosti predaja akcií vo VVS, a.s. Obecné 

zastupiteľstvo poveruje starostu obce rokovaním so záujemcom o kúpu akcií VVS, a.s.,  

s cieľom zistiť predpokladanú hodnotu akcií na účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj akcií VVS, a.s., vo vlastníctve obce Košarovce. O výsledku rokovania bude 

starosta obce informovať poslancov OZ na najbližšom zasadnutí.  

 

 

 

 

 

 



Bod. č. 10 

Starosta obce informoval poslancov, že plánuje rekonštrukciu garáže pri bytovej jednotke, 

zároveň ich informoval, že dňa 16.08.2020 sa bude organizovať Deň rodiny.  

 

 

 

Bod č. 11  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 17:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

          

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

 

 

 

 

 

V Košarovciach, 20.07.2020 


