Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košarovciach konaného dňa
04.05.2022
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, ktorý bol navrhnutý v pozvánke, bol schválený hlasmi
všetkých prítomných poslancov.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určil starosta obce pani Danielu Sabolovú, za overovateľov zápisnice
poslancov pána Lukáša Čokotu a pána Jána Turčika.
Bod č. 3
Starosta obce konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí bolo potrebné hodnotiť dve
plnenia uznesení a to, výstavbu spevnenej plochy pri ZŠ s MŠ Košarovce a výstavbu
prístrešku pri predajni zmrzliny. K prvému bodu starosta informoval poslancov, že parkovanie
kolmo s výjazdom na hlavnú cestu je neprípustné, preto zo strany ZŠ bola požiadavka na
štrkový závoz. K druhému bodu, pán Durkaj oznámi starostovi obce, že prístrešok by chcel
realizovať až v jeseni, zároveň predložil žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy o jeden rok.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 1/5 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre pána Jozefa Durkaja do
30.06.2023.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 4
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval poslancov o výsledkoch
kontroly za predchádzajúce obdobie a predložil poslancom plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2022.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 2/5 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 5
Starosta obce informoval poslancov, že ku dnešnému dňu neevidujeme žiadne námety ani
podnety zo strany verejnosti.
Bod č.6
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý predniesol poslancom odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021. Záverečný účet obce Košarovce za rok
2021 bol zverejnený na webovom sídle obce a na informačnej tabuli, zároveň ho mali
poslanci na preštudovanie doma.

Na návrh starostu bolo prijaté toto
Uznesenie č. 3/5 – 2022
Poslanci OZ schválili záverečný účet za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 7
Návrh VZN č. 1/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do
orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Košarovce
bol zverejnený v zákonnej lehote, pripomienky neboli žiadne.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 4/5 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/ 2022 obce o vyhradení miest a určení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby
prezidenta SR, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov
samosprávy obce Košarovce.

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

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

Bod č. 8
Starosta obce predložil návrh sadzobníka úhrad za používanie obecného majetku
a poskytovanie služieb obcou Košarovce. Poslanci mali jeden pozmeňujúci návrh k poplatku
za vypožičanie obecnej miešačky, ktorá sa mení z 5€ na 10€.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 5/5 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Košarovciach schvaľuje sadzobník úhrad za používanie obecného
majetku a poskytovanie služieb obcou Košarovce.

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

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

Bod č. 9
Starosta obce informoval poslancov o tom, že je potrebné určiť počet poslancov obecného
zastupiteľstva v Košarovciach a rozsahu výkonu funkcie starostu obce Košarovce na
nasledujúce volebné obdobie.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:

Uznesenie č. 6/5 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Košarovce
na nasledujúce volebné obdobie 100 %.

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

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

Uznesenie č. 7/5 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 166 ods. 3 Zák. č. 180/2014 Z.z. a v súlade s ustanovením §
11 ods. 3 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo určuje počet 7 poslancov obecného zastupiteľstva v Košarovciach, ktorí
budú zvolení vo voľbách dňa 29.10.2022.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Uznesenie č. 8/5 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 166 ods. 2 Zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov sa
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Košarovciach utvorí jeden volebný obvod.
Hlasovali: Za:5, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod. č. 10
Poslanec PZ pán Jozef Sabol sa poďakoval starostovi obce za zorganizovanie spoločenskej
akcie oslavy 1. Mája.
Bod č. 11
Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti o dotáciu na Envirofond na
rekonštrukciu kultúrneho domu. Zároveň ich informoval o rekonštrukcii elektrických
prípojok, bleskozvodu a momentálne sa rieši projektovanie schodiska na pódium
a rekonštrukcia stropu.
Bod č. 10
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 17:30 hod.
Zapísala: Bc. Daniela Sabolová

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

Overovatelia zápisnice :

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

V Košarovciach, 06.05.2022

