Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.11.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
Bod č. 1
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že na
zasadnutí sú prítomní 7 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 Lukáša
Čokotu a pána Gabriela Dyska.
Bod č. 3
Starosta obce konštatoval, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve neboli uložené
Obecnému úradu žiadne úlohy.
Bod č. 4
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý informoval poslancov
o výsledkoch kontroly. Konštatoval, že hospodárenie obce je prebytkové a plnenie rozpočtu
zodpovedá návrhu rozpočtu.
Bod č. 5
Starosta obce dal slovo pani Helene Hoľkovej, ekonómke obce, ktorá informovala poslancov
o návrhu rozpočtu obce na rok 2022. Keďže poslanci mali návrh rozpočtu na preštudovanie
ešte pred zasadnutím OZ, poslanci OZ k tomuto návrhu nemali pripomienky.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 1/11 – 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Košarovce na rok 2022.

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č.6
Poslanci OZ mali pred zasadnutím OZ na preštudovanie návrh VZN č. 2/2021 obce
Košarovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Košarovce.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 2/11 – 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Košarovce.

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 7
Starosta obce informoval poslancov o zámere vybudovať pri ZŠ s MŠ Košarovce parkovacie
miesta a predložil poslancom návrhy riešenia. Poslanci si návrhy prezreli a dohodli sa, že na
najbližšom zasadnutí budú o tomto návrhu hlasovať.
Bod č. 8
K tomuto bodu poslanci OZ nemali žiadne návrhy.
Bod č. 9
Starosta obce informoval poslancov o tom, že informatívny merač rýchlosti je už v obci
spustený. Ďalej starosta obce informoval poslancov, že štvorkolku, ktorá je v súkromnom
vlastníctve a sa používa na obecné účely je potrebné dať do servisu. Približná cena opravy
bude 2 000 €. Keďže bola užívaná bezodplatne, obec uhradí túto opravu ako náhradu za
užívanie.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 3/11 – 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry za opravu štvorkolky ako náhradu za
užívanie v sume 2 000 €.
Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Starosta obce dal slovo pani ekonómke obce Helene Hoľkovej, ktorá informovala poslancov
o stave financií ku koncu roka. Starosta obce navrhol poslancom schváliť použitie rezervného
fondu na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 4/11 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na kapitálové
výdavky a to na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

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

Zapísala: Bc. Daniela Sabolová

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

Overovatelia zápisnice :

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

...................................
V Košarovciach, 23.11.2021

