
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.11.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky  

 

Bod č. 1  

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

zasadnutí sú prítomní 6 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 Dyska 

a pani Pavurovú. 

 

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 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. Obecné zastupiteľstvo zobralo plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 na vedomie.  

 

Bod č. 6 

Poslanci OZ mali návrh rozpočtu na rok 2020 zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom. Po 

krátkej rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 1/11 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Košarovce na rok 2020.  

  

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod č. 7 

Starosta obce dal slovo pani Mgr. Helene Tracikovej, riaditeľke ZŠ s MŠ, ktorá informovala 

poslancov o záveroch kontroly RÚVZ v Humennom.   

  

Bod č. 8 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec podala žiadosť na Enviromentálny fond, 

názov projektu: „ Ústredné vykurovanie Obecného úradu – zmena palivovej základne“.  

Poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 2/11 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 5 % spolufinancovanie projektu „ Ústredné vykurovanie 

Obecného úradu – zmena palivovej základne“ vo výške 3 149,20 €.    

  

 

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................... 

 

 



Bod č. 9 

Starosta obce dal slovo pani Hoľkovej, ktorá informovala Obecné zastupiteľstvo o zostatkoch 

finančných prostriedkoch v rezervnom fonde. V roku 2017 ostalo 1857,78 € a v roku 2018 

13 566,04 €. Pán starosta navrhol použiť tieto finančné prostriedky na dokončenie 

rekonštrukcie Klubového domu.   K tomuto bodu prijali poslanci toto 

Uznesenie č. 3/11 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 

15 423,82 € na dokončenie rekonštrukcie Klubového domu.  

 

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod č. 10 

Poslanci Obecného zastupiteľstva mali na preštudovanie návrh VZN o zriadení spoločného 

školského obvodu. Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto 

Uznesenie č. 4/11- 2019 

Obecného zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4 /2019 o zriadení spoločného školského obvodu 

s účinnosťou od 01.01.2020. 

 

 

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod č. 11 

Poslanci Obecného zastupiteľstva mali na preštudovanie návrh VZN o miestnych daniach 

a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Po krátkej rozprave poslanci OZ 

prijali toto 

Uznesenie č. 5/11- 2019 

Obecného zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5 /2019 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 01.01.2020. 

 

 

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod č. 12 

Poslanci Obecného zastupiteľstva mali na preštudovanie návrh VZN o opatrovateľskej službe. 

Poslanci OZ prijali toto 

Uznesenie č. 6/11- 2019 

Obecného zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2019 o opatrovateľskej službe s účinnosťou od 

01.01.2020. 

 

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod č. 13 

Poslanec Jozef Hrežo navrhol , aby sa kotolňa v ZŠ s MŠ opravila, kvôli zatekaniu strechy. 

Poslankyňa Pavurová navrhla prečistiť brehy Oľky a informovať sa o dotácii pre obec na 

vybudovanie chodníkov.  

Pán starosta navrhol odmenu kontrolórovi obce vo výške 200 €. K tomuto bodu prijali 

poslanci OZ toto 

Uznesenie č. 7/11- 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi odmenu za rok 2019 vo 

výške 200 €. 

 

 

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 



Starosta obce informoval poslancov o audite, ktorý bude vykonaný do konca roka 2019.  

K tomuto bodu prijali poslanci OZ 

Uznesenie č. 8/11- 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje audítorku Ing. Janku Herpákovú na overenie účtovnej 

uzávierky na roky 2018-2021.  

 

 

Hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.              podpis starostu obce  .................................... 

 

 

Bod. č. 14 
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 18:00 hod.  

 

 

 

 

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

 

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

          

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

 

 

V Košarovciach dňa 26.11.2019 


