Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.02.2022
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 Danielu Sabolovú, za overovateľov zápisnice poslancov pána
Jozefa Hreža a pána Jozefa Sabola.
Bod č. 3
Starosta obce konštatoval, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve neboli uložené
Obecnému úradu žiadne úlohy, avšak na predchádzajúcom zasadnutí bol predložený návrh
výstavby spevnenej plochy pri Základnej škole s materskou školou.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 1/1 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu spevnenej plochy pri Základnej škole s materskou
školou.

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

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

Bod č. 4
Starosta obce informoval poslancov o správe o kontrolnej činnosti za rok 2021, kde je presne
uvedené, ktoré činnosti hlavný kontrolór kontroloval za rok 2021. Túto správu zobrali
poslanci Obecného zastupiteľstva na vedomie.
Bod č. 5
V tomto bode nemali poslanci OZ žiadne námety a pripomienky.
Bod č.6
Poslanci OZ mali pred zasadnutím OZ na preštudovanie návrh zápisu do kroniky obce
Košarovce za rok 2021.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 2/2 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky obce Košarovce za rok 2021.

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

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

Bod č. 7
Poslanci OZ mali pred zasadnutím OZ na preštudovanie návrh VZN č. 1/2022 obce
Košarovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Košarovce.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 3/2 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/ 2022 obce Košarovce o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košarovce.
Bod č. 8
K tomuto bodu poslanci OZ nemali žiadne návrhy.
Bod č. 9
Starosta obce informoval poslancov o tom, že pokračuje rekonštrukcia kultúrneho domu.
Zároveň ich informoval, že pán Jozef Durkaj, ktorý má obecné nebytové priestory
v podnájme, plánuje výstavbu prístrešku popri klubového domu.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 4/2 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu prístrešku pri klubovom dome, avšak podmienky
výstavby budú ešte prerokované s pánom Durkajom.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Starosta obce informoval poslancov o zámere rekonštruovať obecné priestory bývalého
stacionára. Prvotný návrh by bol, aby tam bol využitý priestor pre služby ako kaderníctvo,
kozmetiku alebo nechtové štúdio.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 5/2 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer priameho prenájmu svojho majetku.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 9
Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za dochvíľnosť a účasť
a ukončil rokovanie OZ o 17:00 hod.

Zapísala: Bc. Daniela Sabolová

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

Overovatelia zápisnice :

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

...................................
V Košarovciach, 11.02.2022

