
 

 

Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.11.2020 

 
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 Jozefa 

Hreža a pána Gabriela Dyska.  

 

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 

a) Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predložil návrh plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2021.  

Poslanci OZ prijali toto 

Uznesenie č. 1/11 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.  

 

 

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

 

Bod č.6 

Poslanci OZ mali návrh rozpočtu na rok 2021 zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom. Po 

krátkej rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 2/11 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Košarovce na rok 2021.  

 

Bod. č. 7 

Starosta obce informoval poslancov o povinnosti uzavretia zmluvy o nájme nehnuteľnosti – 

Dom nádeje Košarovce. 

Po krátkej rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 3/11 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti – Dom nádeje 

Košarovce.    

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bod č. 8 

Starosta obce požiadal poslancov o prerokovanie predaja majetku obce podľa zverejneného 

zámeru pre nadobúdateľa Arpáda Tótha a Máriu Tóthovú, Košarovce 107.  

poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 4/11 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku 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 pre nadobúdateľa Arpáda Tótha a Máriu Tóthovú.  

 

 

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

 

 

Bod č. 9  

Starosta obce informoval poslancov  OZ o výsledku rokovania predaja akcií VVS. Nakoniec 

sa rozhodlo, že predaj akcií VVS sa zatiaľ neuskutoční.  

 

Bod č. 10 

Starosta obce informoval poslancov o požiadavkách pána Jozefa Raka o spaľovaní odpadov. 

Zároveň ich informoval, že úver na rekonštrukciu kultúrneho domu je už k dispozícii.  

 

 

Bod č. 11 

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

všetkým poslancom za celoročnú spoluprácu.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

          

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

 

V Košarovciach, 23.11.2020 


