
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.05.2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky  

 

Bod č. 1  

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

zasadnutí sú prítomní 7 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 pani Mgr. Juliánu Sabolovú.  

 

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 ekonómke Helene Hoľkovej, ktorá informovala poslancov 

o príjmoch a výdavkoch obce za rok 2019, t.j. celkovom hospodárení obce. Výsledok 

hospodárenia obce za rok 2019 je prebytkový. To znamená, že obec za rok 2019 vytvorila 

prebytok v rozpočte v sume 12 899,55 €. Tento prebytok v 100 % podiele navrhujeme prideliť 

do rezervného fondu. Zároveň informovala poslancov, že podľa doterajšej prognózy odhadov 

za 04/2020 nám budú krátené o 6,82 %. V našom prípade je to o 17 611 € za rok 2020.  

Pán hlavný kontrolór predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu a odporučil 

poslancom, aby záverečný účet schválili bez výhrad.  

Po krátkej rozprave poslanci prijali toto 

Uznesenie č. 1/5 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Košarovce za rok 2019 bez výhrad.   

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod č. 6 
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý informoval poslancov, že bude 

priebežne kontrolovať prípravu a priebeh  zostavovania rozpočtu obce na rok 2021, ako aj 

postup obce pri čerpaní rozpočtu.  

 

Bod č. 7 

Poslanci OZ mali doma na preštudovanie návrh VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok Obce 

Košarovce. Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto 

Uznesenie č. 2/5 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok Obce Košarovce.   

 

 

 Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................... 

 



Bod č. 8 
Poslanci OZ mali doma na preštudovanie návrh VZN č. 2/2020  o ochrannom pásme 

pohrebiska. Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto 

Uznesenie č. 3/5 – 2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska.    

 

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................... 

 

 

Bod č. 9 
Starosta obce odovzdal menovací dekrét novozvolenej pani riaditeľke pani Mgr. Daniele 

Durkajovej a zaželal jej veľa úspechov vo svojej práci.  

 

 

Bod. č. 10 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že Klubový dom je už dokončený. Následne pani 

Hoľková informovala poslancov, že originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Košarovce neboli 

krátené.  

 

 

Bod č. 11  

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

 

 

 

 

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

 

 

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

 

          

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

 

 

 

 

 

V Košarovciach dňa 25.05.2020 


