
 

 

Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košarovciach konaného dňa 

22.02.2023 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4.  Informácia o výsledkoch kontroly a správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 

5.  Námety a podnety verejnosti 

6. Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2022 

7. Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021 

8. Interpelácie poslancov  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Bod č. 1  
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že na 

zasadnutí sú prítomní 5 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 Andreja Džujku a pána Jozefa Sabola.     

 

Bod č. 3  

Na minulom zasadnutí nebolo uložené žiadne uznesenie, ktoré by bolo potrebné do tohto 

zasadnutia naplniť.  

 

Bod č. 4  
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi , ktorý informoval poslancov o kontrolách za 

minulý rok.  

Obecné zastupiteľstvo túto správu zobralo na vedomie.  

 

Bod č. 5 

K tomuto bodu neboli žiadne podnety ani pripomienky.  

 

Bod č. 6 
Návrh zápisu do kroniky mali poslanci doručené spolu s pozvánkami pre zasadnutím OZ.  

Preto poslanci OZ prijali toto:  

Uznesenie č. 01/02 – 2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky za rok 2022.   

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 7 
Starosta obce dal slovo ekonómke obce pani Helene Hoľkovej, ktorá informovala poslancov, 

že na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítorka 

konštatovala, že OBEC KOŠAROVCE konala v súlade s požiadavkami zákona o 

rozpočtových pravidlách.   

 

Bod č. 8 
K tomuto bodu nemali poslanci žiadne návrhy ani pripomienky.  

 

Bod č. 9 

Starosta obce informoval poslancom to, že pracovníci VSD budú pracovať v našej obci do 

konca apríla 2023. Túto výmenu stĺpov bolo potrebné zrealizovať z dôvodu životnosti stĺpov, 

ktoré majú už 40 rokov.  

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec podáva žiadosti o dotácie na kultúrny dom 

, v budúcnosti budeme podávať žiadosť o dotáciu ma základnú školu z Enviromentálneho 

fondu, Plánu obnovy aj Programu Slovensko.  

Poslanci prijali toto:  

Uznesenie č. 02/02 – 2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podávanie žiadostí o dotácie z Enviromentálneho fondu, 

Plánu obnovy a Programu Slovensko.   

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

Ďalej starosta rozdal prevádzkový poriadok kultúrneho domu a klubového domu, kde sú 

uvedené všetky povinnosti, ktoré musia užívatelia dodržiavať.  

Poslanci prijali toto:  

Uznesenie č. 03/02 – 2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v obci Košarovce.   

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

Starosta obce predložil návrh prevádzkového poriadku aj Klubového domu.  

K tomuto bodu prijali poslanci OZ  

Uznesenie č. 04/02 – 2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok Klubového domu v obci Košarovce. 

 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

Poslanci mali pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva na preštudovanie návrh VZN č. 

1/2023 o mieste a čase konania zápisu do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou 

v Košarovciach na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Pripomienky neboli žiadne. 

Poslanci prijali toto: 

Uznesenie č. 05/02 – 2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2023 o mieste a čase konania zápisu do 1. ročníka 

Základnej školy s materskou školou v Košarovciach na plnenie školskej dochádzky 

v základnej škole. 

 

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 



 

 

 

 

Ďalej starosta obce informoval  poslancov, že vzhľadom k tomu, že pracovníci VSD budú 

odstraňovať obecné rozhlasy z pôvodných elektrických stĺpov bude potrebné urobiť 

rekonštrukciu miestneho rozhlasu. 

Zároveň starosta informoval poslancov, že tohto roku bude obec organizovať oslavy obce pri 

príležitosti 615. výročia prvej písomnej zmienky o obci Košarovce.  

 

 

 

Bod č. 10 
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 16:30 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košarovciach, 27.02.2023 


