Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2020
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 Sabola
a pána Turčíka.
Bod č. 3
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý konštatoval, že na predchádzajúcom
obecnom zastupiteľstve neboli uložené Obecnému úradu žiadne úlohy.
Bod č. 4
K tomuto bodu poslanci nemali žiadne návrhy.
Bod č. 5
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval poslancov o tom, že bude
kontrolovať postup starostu obce pri všetkých realizáciách projektov. Poprípade na návrh
starostu bude vykonávať aj mimoriadne kontroly. Zároveň informoval poslancov
o vykonaných kontrolách za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o kontrolnej
činnosti za rok 2019 na vedomie.
Bod č. 6
Poslanci OZ mali návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 zverejnený 15 dní pred
zastupiteľstvom. Po krátkej rozprave poslanci prijali toto
Uznesenie č. 1/2 – 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o určení spoločného
školského obvodu Základnej školy s materskou školou Košarovce.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 7
Starosta obce dal na preštudovanie zápis do kroniky poslancov pre zastupiteľstvom. Poslanci
OZ prijali toto
Uznesenie č. 2/2 – 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2019.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení výberového konania na funkciu
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Košarovce.
Pani Helena Hoľková informovala poslancov o záveroch vykonaného auditu za rok 2018.
Poslanci zobrali túto audítorskú správu na vedomie.

Bod. č. 8
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16:30 hod.

Zapísala: Bc. Daniela Sabolová

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

Overovatelia zápisnice :

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

V Košarovciach dňa 24.02.2020

