Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.05.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
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 predložený starostom obce bol schválený hlasmi všetkých
prítomných poslancov.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určil pani Sabolovú, za overovateľov zápisnice poslancov pána Jozefa
Sabola a pána Jozefa Hreža.
Bod č. 3
Starosta obce konštatoval, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve neboli uložené
Obecnému úradu žiadne úlohy.
Bod č. 4
Poslanci OZ mali na preštudovanie VZN č. 1/2021 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. K tomu
návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky.
Na návrh starostu bolo prijaté toto
Uznesenie č. 1/5 – 2021
Poslanci OZ schválili návrh VZN č. 1 /2021 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

podpis starostu obce ..................................

Bod č. 5
Starosta obce dal slovo pani Helene Hoľkovej, ktorá informovala poslancov o plnení rozpočtu
za I. štvrťrok 2021.
Bod č.6
Poslanci OZ mali na preštudovanie návrh zápisu do kroniky, ktorý spracoval miestny
kronikár.
Poslanci OZ prijali toto
Uznesenie č. 2/5 – 2021
Poslanci OZ schválili návrh zápisu do kroniky obce Košarovce.

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

podpis starostu obce ..................................

Bod. č. 7
K tomuto bodu poslanci nemali žiadne návrhy.
Bod č. 8
Starosta obce informoval poslancov o výsledku petície za zachovanie pobočky Slovenskej
pošty. Predložil im odpoveď od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb.
Starosta obce predniesol poslancom žiadosti o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce ( budova bývalej pošty). Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na nakladanie
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce, a to nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove súpisné číslo 19, postavenej na p.č. 122, k.ú. Košarovce zapísanej na LV č. 333
o výmere 33,54 m2
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 3/5 – 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa §9a ods.1 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove súpisné číslo 19, postavenej na p.č. 122, k.ú. Košarovce zapísanej na LV č. 333
o výmere 33,54 m2 formou priameho prenájmu za cenu vo výške 5,00 eur/m2 mesačne
s týmito podmienkami:
- nájomca uhradí nájomné pred začiatkom mesiaca
- nájomca zrekonštruuje priestory pre vlastnú potrebu na vlastné náklady a v rozsahu
odsúhlasenom prenajímateľom
- zabezpečí na vlastné meno a na vlastné náklady odber energií a vody
- účel prenájmu musí zodpovedať zámerom obce

Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

podpis starostu obce ..................................

Bod č. 9
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 17:30 hod.

Zapísala: Bc. Daniela Sabolová

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

Overovatelia zápisnice :

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

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

V Košarovciach, 20.05.2021

