
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.06.2019 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky  

 

 

Bod č. 1  

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

zasadnutí sú prítomní všetci zvolení poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na 

uzneseniach.  

 

 

Bod č. 2  

Návrh programu predložený starostom obce bol schválený hlasmi všetkých prítomných 

poslancov. 

 

Bod č. 3 

Za zapisovateľku určil pani Sabolovú, za overovateľov zápisnice poslancov pána Čokotu 

a pani Sabolovú. 

 

Bod č. 4  

Poslanci Obecného zastupiteľstva mali Záverečný účet obce Košarovce za rok 2018 

predložený na preštudovanie ešte pred zasadnutím OZ. Hlavný kontrolór obce predniesol 

poslancom odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Košarovce za rok 2018.  

K tomuto bodu bolo prijaté toto 

Uznesenie č. 1/6-2019 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Košarovce za rok 2018.  

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod. č. 5  

Hlavný kontrolór obce informoval poslancov o Pláne obnovy verejných vodovodov.  

K tomuto bodu bolo prijaté toto 

Uznesenie č. 2/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán obnovy verejných vodovodov. 

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................... 

 

Bod č. 6  
Starosta obce informoval poslancov o nákladoch rekonštrukcie križovatky podľa 

spracovaného projektu.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto  

Uznesenie č . 3/6 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu križovatky podľa spracovaného projektu 

s celkovým nákladom do 2500 €, projektová dokumentácia 700 €.  

 

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.              podpis starostu obce  .................................... 



Bod. č. 7  
Starosta informoval poslancov o postupe pri dokončení rekonštrukcie Klubového domu 

a zároveň im predložil prehľad výdavkov, ktoré už boli na rekonštrukciu vynaložené a koľko 

ešte bude potrebné vynaložiť.  

Po krátkej rozprave OZ poverilo starostu vykonať potrebné úkony a prijali toto 

Uznesenie č. 4/6 -2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup pri dokončení rekonštrukcie Klubového domu 

s podmienkou, že sa neprekročia rozpočtové  náklady vo výške 52 668,28 €.   

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce .................................... 

 

Bod. č. 8  
Starosta obce navrhol poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 

100 € so spätnou platnosťou od 01.01.2019.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto  

Uznesenie č . 5/6 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100 €.   

 

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu obce .................................... 

 

Bod č. 9  

Riaditeľka ZŠ s MŠ predložila Obecnému zastupiteľstvu návrh na organizáciu školy na 

školský rok 2019/2020. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto 

Uznesenie č. 6/6 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizáciu školského roka 2019/2020. 

.  

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu  obce .................................... 

 

 

Hlavný kontrolór obce informoval poslancov OZ o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 

2019.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto 

Uznesenie č. 7/6 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

.  

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu  obce .................................... 

 

 

Starosta obce informoval poslancov o výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov na rozvojový projekt MŠVVaŠ SR – „ Zdravie na tanieri“.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto 

Uznesenie č. 8/6 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky – Zdravie na tanieri a zároveň schvaľuje výšku spoluúčasti 10 % z poskytnutej 

výšky finančných prostriedkov. 

.  

Hlasovali: Za:4, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.               podpis starostu  obce .................................... 

 



Bod. č. 15 

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

 

 

 

 

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

 

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

          

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

 

 

 

V Košarovciach dňa 28.06.2019 

 

 

 

 


