Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košarovciach konaného dňa
03.08.2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Námety a podnety verejnosti.
Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2022 obce Košarovce o názvoch ulíc a iných verejných
priestranstiev a ich zmien na území obce Košarovce.
6. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2022 obce Košarovce o miestnom referende.
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2022 obce Košarovce o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Košarovce.
8. Prerokovanie návrhu VZN č. 6/2022 obce Košarovce o určení činností, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
9. Prerokovanie návrhu VZN č. 7/2022 obce Košarovce o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Košarovce.
10. Návrh na organizáciu školského roka 2022/2023 v Základnej škole s materskou školou
Košarovce 16.
11. Interpelácie poslancov.
12. Rôzne.
13. Záver.
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, ktorý bol navrhnutý v pozvánke, bol schválený hlasmi
všetkých prítomných poslancov.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určil starosta obce pani Mgr. Danielu Sabolovú, za overovateľov zápisnice
poslancov pani Katarínu Pavurovú a pani Mgr. Juliánu Sabolovú.
Bod č. 3
Starosta obce konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí neboli uložené Obecnému úradu
žiadne úlohy.
Bod č. 4
Starosta obce informoval poslancov, že ku dnešnému dňu neevidujeme žiadne námety ani
podnety zo strany verejnosti.
Bod č. 5
Návrh VZN č. 3/2022 obce Košarovce o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev a ich
zmien na území obce Košarovce bol zverejnený v zákonnej lehote, pripomienky neboli
žiadne.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 1/8 – 2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2022 obce Košarovce o názvoch ulíc a iných
verejných priestranstiev a ich zmien na území obce Košarovce.

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

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

Bod č. 6
Návrh VZN č. 4/2022 obce Košarovce o miestnom referende bol zverejnený v zákonnej
lehote, pripomienky neboli žiadne.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 2/8 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/ 2022 obce Košarovce o miestnom referende.

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

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

Bod č. 7
Návrh VZN č. 5/2022 obce Košarovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Košarovce bol zverejnený v zákonnej lehote, pripomienky neboli žiadne.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 3/8 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/ 2022 obce Košarovce o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Košarovce.
Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 8
Návrh VZN č. 6/2022 obce Košarovce o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste bol zverejnený v zákonnej lehote,
pripomienky neboli žiadne.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 4/8 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/ 2022 obce Košarovce o určení činností, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod č. 9
Návrh VZN č. 7/2022 obce Košarovce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Košarovce bol zverejnený v zákonnej lehote, pripomienky neboli
žiadne.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:

Uznesenie č. 5/8 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 7/ 2022 obce Košarovce o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území obce Košarovce.

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

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

Bod č. 10
Starosta obce da slovo riaditeľke Základnej školy s materskou školou, ktorá predložila
poslancom návrh na organizáciu školského roka 2022/2023 v Základnej škole s materskou
školou Košarovce 16.
Poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 6/8 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Košarovciach schvaľuje návrh na organizáciu školského roka
2022/2023 v Základnej škole s materskou školou Košarovce 16.
Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.

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

Bod. č. 11
K tomuto bodu neboli žiadne návrhy.
Bod č. 12
Starosta obce navrhol poslancom použitie rezervného fondu vo výške 11 254,53 € na
kapitálové výdavky a to na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Po krátkej rozprave poslanci OZ prijali toto:
Uznesenie č. 7/8-2022
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 11 2534,53 €
na kapitálové výdavky a to na rekonštrukciu Kultúrneho domu.

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

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

Starosta obce informoval poslancov o plánovanej spoločenskej akcii Deň rodiny, kde budú
zabezpečené detské atrakcie a občerstvenie pre všetkých občanov.
Bod č. 13
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 16:30 hod.
Zapísala: Mgr. Daniela Sabolová

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

Overovatelia zápisnice :

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

V Košarovciach, 8.8.2022

