
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.03.2019 

 

 
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 Hreža 

a pána Dyska.  

 

 

Bod č. 4  

Starosta predložil poslancom prihlášku do voľby jediného kandidáta Ing. Jozefa Amricha 

a konštatoval, že kandidát spĺňa zákonom stanovené podmienky a informoval ich o vzdelaní 

a kontrolnej praxi kandidáta.  

K tomuto bodu bolo prijaté toto 

Uznesenie č. 1/3-2019 

 Obecné zastupiteľstvo volí za hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Amricha a určuje mu: 

- úväzok v rozsahu 0,1 % fondu pracovnej doby u zamestnávateľa 

- termín nástupu do práce 27.03.2019 

 

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

 

Bod. č. 5  

Od tohto bodu bol prítomný novozvolený hlavný kontrolór.  

Starosta predložil poslancom žiadosť PhDr. Jozefa Sabola o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce ( žiadosť je prílohou zápisnice). Udelil slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý 

navrhol, aby žiadateľ vystúpil a uviedol podrobnejšie svoj zámer a prítomní občania aby dali 

najavo svoj prípadný nesúhlas pokojným spôsobom.  

Po vystúpení dr. Sabola, ktorý uviedol, že pozemok „nepotrebuje“ len chce, aby bol na ňom 

udržiavaný poriadok a zhromažďovanie vody má vplyv na jeho dome. Od hlavného 

kontrolóra mu bolo odporúčané, aby od žiadosti odstúpil. Od obce Košarovce má právo 

žiadať vykonanie takých opatrení, aby mu bolo zabezpečené nerušené užívanie svojho 

majetku.  

PhDr. Sabol do zápisnice vyhlásil, že žiadosť berie späť a k tomuto bodu uznesenie nebolo 

prijaté.  

 



Bod č. 6  
Na rokovanie bol pozvaný Ing. Ján Ferko, ktorý oboznámil poslancov s účelom uzavretia 

zmluvy  o poradenskej činnosti. Uviedol, že paušálna mesačná odmena je preňho istotou, 

ktorú pri riešení od prípadu k prípadu ( ktorý navrhol hlavný kontrolór) nemá.  

V krátkosti opísal činnosť, ktorú bude podľa zmluvy vykonávať. Odpovedal aj na dotazy 

poslancov.  

Starosta obce odporučil zmluvu schváliť s tým, že účinnosť nadobudne 01.04.2019 s tým, že 

pán Ferko doloží konkrétne akcie, ktoré bude zabezpečovať.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto  

Uznesenie č . 2/3 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandátnu zmluvu medzi mandantom obce Košarovce  

a mandatárom Ferkom, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

 

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

 

 

Bod. č. 7  
Starosta informoval poslancov, že vzhľadom k finančnej náročnosti akcie, ak by ju realizovali 

VSD. a.s., je výhodnejšie, ak obec zakúpi materiál a práce vykonajú odborne spôsobilé osoby 

s podstatne nižšími nákladmi. VSD a.s., dodajú svietidlá aj servis. Predpokladaná hodnota 

akcie je cca 1500 – 1700 EUR.  

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

Uznesenie č. 3/3 -2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu akcie „ Osvetlenie mosta“ . Uznesenie bolo prijaté 

hlasmi všetkých prítomných poslancov.  

 

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

 

 

Bod. č. 8  
Starosta informoval poslancov o svojich negatívnych zisteniach pri plnení zákazky o dielo 

medzi obcou Košarovce a zhotoviteľom MOPOSTAV s.r.o.  

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi rokovať o vzniknutej situácii so zhotoviteľom, 

dohodnúť sa s ním na ďalšom pokračovaní, resp. ukončení zmluvného vzťahu a predložiť 

poslancom návrh na ďalší postup.  

 

Bod č. 9  

Starosta obce informoval poslancov o zámere založiť DHZ a o finančných nákladoch 

súvisiacich so založením DHZ.  

- 500 EUR je potrebných na prihlášky ( členský poplatok), ktoré sa dodatočne vrátia  

( DHZ bude mať 10 členov)  

- ročná dotácia je 1400 EUR 

- jedná sa o kategóriu „C“, čiže nie je potrebné vozidlo  

Obecné zastupiteľstvo po krátkej rozprave prijalo toto 

Uznesenie č. 4/3 – 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje založenie DHZ v obci Košarovce a príspevok z rozpočtu 

obce vo výške 1000 EUR.  

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

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



 

Bod. č. 10 

Starosta informoval poslancov OZ o potrebe vykonania zápisu do obecnej kroniky za rok 

2018 a honorovanie tohto úkonu vo výške 300 EUR. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto 

Uznesenie č. 5/3-2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu za zápis do kroniky za rok 2018 vo výške 300 EUR.  

 

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

 

 

Bod č. 11 

Starosta informoval OZ o návrhu VVS, a.s., na uzavretie dodatku k zmluve o správe 

vodovodu. Pani Hoľková konkretizovala obsah dodatku – tento je potrebný na to, aby mohol 

byť zo strany VVS a.s., vypracovaný „ Plán obnovy“ a v dodatku sú aktualizované údaje 

o majetku.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto 

Uznesenie č. 6/3-2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k zmluve o výkone správy majetku obce medzi 

obcou Košarovce VVS, a.s., ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie: Za:7, Proti 0, Zdržalo sa:0.                         podpis starostu  .................................... 

 

Bod. č. 12 

Hlavný kontrolór uviedol, že starosta má plat valorizovaný podľa údajov Štatistického úradu 

SR o priemernom plate v národnom hospodárstve za uplynulý rok a Obecné zastupiteľstvo 

mu tento plat neurčuje, lebo mu prislúcha zo zákona.  

 

Bod. č. 13 a 14  

Z rokovania Obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil pán Hrežo, prítomných bolo 6 

poslancov.  

Rozprava k tomuto bodu nebola žiadna.  

 

Bod. č. 15 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 17:50 hod.  

 

 

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

 

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

          

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

 

 

 

V Košarovciach dňa 02.04.2019 

 

 

 

 


