Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.08.2020
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 pani Katarínu Pavurovú.
Bod č. 3
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o situácii ohľadom predaja akcií VVS. So starostom
obce Čerhov sa nepodarilo nadviazať kontakt, preto považujeme predaj akcií VVS za
momentálne uzavretú vec.
Bod č. 4
K tomuto bodu poslanci nemali žiadne návrhy.
Bod č. 5
a) Starosta obce dal slovo pani ekonómke obce Helene Hoľkovej, ktorá informovala
poslancov o tom, že v roku 2019 vznikol obci prebytok rozpočtu. Zostatok finančných
prostriedkov z roku 2019 vo výške 12 896,55 € navrhuje obecné zastupiteľstvo prideliť do
rezervného fondu. Finančné prostriedky z rezervného fondu by sa použili na výmenu okien
a dverí na Kultúrnom dome.
Po krátkej rozprave poslanci prijali toto
Uznesenie č. 1/8 – 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie prebytku rozpočtu obce Košarovce za rok 2019 vo
výške 12 896,55 € do rezervného fondu s účelom využitia rezervného fondu na výmenu okien
a dverí na Kultúrnom dome.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

b) Starosta obce informoval poslancov o možnosti predloženia žiadosti o NFV z Ministerstva
financií SR za rok 2020.
Po krátkej rozprave poslanci prijali toto
Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podania žiadosti o NFV z Ministerstva financií za rok 2020.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

c) Starosta obce predložil žiadosť pána a pani Tóthovcov o odpredaj pozemku vo vlastníctve
obce Poslanci OZ prijali toto
Uznesenie č. 2/8 – 2020
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce
Košarovce a to pozemku p.č. 443/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86
m2, k.ú. Košarovce zapísaného na LV č. 333 a schvaľuje podľa § 9a, ods. 8 písm. e) Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja tejto
nehnuteľnosti do bezpodielového vlastníctva do výlučného vlastníctva pre Arpáda Tótha
a Máriu Tóthovú. za kúpnu cenu vo výške 1,32 € / m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že budúci nadobúdateľ pozemok
užíva dlhodobo v dobrej viere, že je jeho vlastníkom, stará sa oňho a zveľaďuje ho.

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

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

d) Starosta obce informoval poslancov, že strecha na kotolni ZŠ s MŠ Košarovce je už
zrealizovaná.
e) Starosta obce informoval poslancov o tom, že plánuje rekonštrukciu Kultúrneho domu. Je
podaná žiadosť o dotáciu, avšak nie všetky výdavky sú oprávnené, preto bude potrebné
zobrať na ostatné výdavky úver vo výške 50 000 €. Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi
obce, ktorý dal toto stanovisko k prijatiu úveru: Obec má prijatý úver zo ŠFRB, ktorý sa
podľa § 17, ods. 8 Zákona č. 583/2004 Z.z. do celkovej sumy dlhu obce nezapočítava, to
znamená, že celková suma dlhu obce je 0 EUR a obec môže prijať návratné zdroje
financovania do výšky 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka. Prijatím úveru vy výške 50 000 EUR celková suma dlhu obce bude činiť 14,28% zo
skutočných bežných príjmov roku 2019 a úver môže obec prijať .
Po krátkej rozprave poslanci prijali toto
Uznesenie č. 3/8 – 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 50 000 € na rekonštrukciu
Kultúrneho domu Košarovce.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 7
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 17:00 hod.

Zapísala: Bc. Daniela Sabolová

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

Overovatelia zápisnice :

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

V Košarovciach, 24.08.2020

