
U Z N E S E N I E 
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kojšove 

konaného dňa 07. 02. 2014 
___________________________________________________________________________ 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

 
A.  V Y H L A S U J E 
 
Uznesenie:  

č. 180/2014 podľa § 51 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách 

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na poslanca 

obecného zastupiteľstva Mgr. Lukáša Mackovjaka, bytom Kojšov 348 

 
B.  S C H V A Ľ U J E 

 
Uznesenie:  

č. 181/2014   výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

za starostlivosť poskytovanú žiakovi v Materskej škole Kojšov na 5 € pred deti 

vo veku nad tri roky a 10 € pre deti vo veku do troch rokov. 

č. 182/2014   návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojšov na obdobie  

I. polrok 2014. 

č. 183/2014   rozpočet obce Kojšov na rok 2014. Predpokladané príjmy vo výške 482 960 €, 

predpokladané výdavky vo výške 482 960 €. 

č. 184/2014   p. Jána Thura, bytom Kojšov 66 za prísediaceho Okresného súdu v SNV 

č. 185/2014  zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou Kojšov a spoločnosťou 

Slovak Telekom. Doba nájmu je dohodnutá na 2 roky, pričom výška ročného 

nájmu činí 254,50 €. 

 
C.  B E R I E  N A  V E D O M I E 
 
Uznesenie: 
 
č. 186/2014     informácie starostu obce Kojšov ku kontrole plnenia uznesení. 
    
č. 187/2014    vzdanie sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva Mariána Petríka, bytom: 

Kojšov 297 zo zdravotných dôvodov.  



č. 188/2014 zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva obce Kojšov Mgr. Lukáša 

  Mackovjaka, bytom: Kojšov 348 v zmysle § 26 zákona číslo 369/90 Zb. 

  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 č. 189/2014 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojšov za rok 2013 

č. 190/2014 stanovisko hlavného kontrolóra obce Kojšov k návrhu rozpočtu obce Kojšov na 

  rok 2014 

č. 191/2014 žiadosť TJ FK Kojšov o predĺženie doby nájmu miestneho futbalového ihriska 

č. 192/2014 oznámenie o výsledku mimosúdneho rokovania zo strany GOREJ LEGAL 

  s.r.o. doručené na adresu: Obec Kojšov, 055 52 Kojšov 3, dňa 07.02.2014. 

č. 195/2014 informácie starostu obce Kojšov o dianí v obci Kojšov (podľa zápisnice) 

 
D.  U K L A D Á 
 
Uznesenie: 
 
č. 193/2014 starostovi obce Kojšov zabrániť porušovaniu zákazových dopravných značiek 

  osadených v obci Kojšov – časť Reka v súlade s uznesením OZ obce Kojšov 

  č.154/2013 zo dňa 16.09.2013. 

 Ďalej ukladá starostovi obce Kojšov uskutočniť stretnutie poslancov obecného 

zastupiteľstva a zástupcov Mestských Lesov Košice a.s. vo veci 

nerešpektovania dopravného značenia na  miestnej komunikácii v obci Kojšov 

- časť Reka. 

č. 194/2014  uskutočniť pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci 

  riešenia výsledku kontroly čerpania financií na intenzifikáciu ČOV v roku 

  2010. Termín: 11.02.2014. 

 
 
V Kojšove  07. 02. 2014 
 
 
 
 
                                           Ing. Anton Bašniar 

              starosta obce                                                      


