
 

 

Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košarovciach konaného dňa 

23.11.2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prerokovanie návrhu VZN č. 8/2022 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

4. Prerokovanie dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 obce 

Košarovce  o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou 

školou zriadenej obcou  Košarovce. 

5. Prerokovanie dohôd o vytvorení spoločného školského obvodu s obcami Lukačovce, 

Jasenovce, Prituľany, Ruská Kajňa a Ruská Poruba.  

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Košarovce na rok 2023- s výhľadom na roky 2024 

a 2025. 

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

 

 

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, ktorý bol navrhnutý v pozvánke, bol schválený hlasmi 

všetkých prítomných poslancov. 

 

Bod č. 2 

Za zapisovateľku určil starosta obce pani Mgr. Danielu Sabolovú, za overovateľov zápisnice 

poslancov pána Patrika Pavura a pani PhDr.Svetlanu Durkajovú.     

 

Bod č. 3  

Návrh VZN č. 8/2022 obce Košarovce o miestnych daniach a o poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený v zákonnej lehote, pripomienky neboli 

žiadne.   

Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:  

Uznesenie č. 01/11 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 obce Košarovce 

o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

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

 

 

Bod č. 4  
Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 obce Košarovce  o určení 

spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou zriadenej obcou  

Košarovce bol zverejnený v zákonnej lehote, pripomienky neboli žiadne.   

Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:  

Uznesenie č. 02/11 – 2022 



 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 

obce Košarovce  o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou 

zriadenej obcou  Košarovce. 

 

 

 

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

 

 

Bod č. 5 

Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu s obcami Lukačovce, Jasenovce, 

Prituľany, Ruská Kajňa a Ruská Poruba mali poslanci na preštudovanie pred zasadnutím 

obecného zastupiteľstva. 

Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:  

Uznesenie č. 03/11 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu s obcami 

Lukačovce, Jasenovce, Prituľany, Ruská Kajňa a Ruská Poruba. 

 

 

 

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

 

 

Bod č. 6 
Návrh rozpočtu obce Košarovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol zverejnený 

v zákonnej lehote, pripomienky neboli žiadne.   

Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:  

Uznesenie č. 04/11 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Košarovce na rok 2023.  

 

 

 

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

 

 

Bod č. 7 
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval poslancov o pláne 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  

Poslanci OZ prijali toto: 

Uznesenie č. 05/11 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  

 

 

 

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

 

Bod č. 8 
Návrh VZN č. 9/2022 obce Košarovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Košarovce bol zverejnený v zákonnej lehote, pripomienky 

neboli žiadne.   

Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:  



 

 

 

 

Uznesenie č. 06/11 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 9/2022 obce Košarovce o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Košarovce .  

 

 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o audite, ktorý bude vykonávaný každoročne do konca 

kalendárneho roka.  

K tomuto bodu prijali poslanci OZ  

Uznesenie č. 07/11 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje audítorku Ing. Janku Herpákovú na overenie účtovnej 

uzávierky na roky 2021-2024.  

 

 

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

 

   

 

Bod č. 9 
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 17:30 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Daniela Sabolová     ................................... 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

V Košarovciach, 28.11.2022 


