Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 10.6. 2015
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce
Ing. Lucia Havrlentová - poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Peter Kollár – zástupca starostky
RNDr. Iveta Petrovičová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Otvorenie:
Zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Činnosť obce od posledného riadneho zasadnutia
3. Záverečný účet obce za rok 2014
4. Výročná správa obce za rok 2014
5. Nájomná zmluva Košariská – Markíza Slovakia
6. PHSR 2015-2020
7. Rôzne: a) cesta Trvajová
b) ihrisko
c) kúpa pozemku
8. Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu
1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Ing. Luciu Havrlentovú a RNDr. Ivetu
Petrovičovú, do návrhovej komisie Mgr. Vieru Michalicovú a Petra Kollára. Poslanci
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili. Poslanci zároveň schválili predložený program
zasadnutia.
Starostka skonštatovala, že prijaté uznesenia na predchádzajúcich zasadnutiach boli splnené.
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Ing. Lucia
Havrlentová, RNDr. Iveta Petrovičová a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Viera Michalicová
a Peter Kollár.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Činnosť obce od posledného riadneho zasadnutia
Starostka predložila prítomným správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
(príloha č. 1). Poslanci túto správu zobrali jednohlasne na vedomie.

Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie činnosť obce od 10.4.2015 bez
pripomienok.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Záverečný účet obce za rok 2014
Pracovníčka obecného úradu Anna Škarítková predložila poslancom Záverečný účet obce za
rok 2014 a celoročné hospodárenie obce (príloha č. 2), ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo
bez výhrad. Zároveň schválilo použitie prebytku vo výške 2.536,45€ na tvorbu rezervného
fondu a použitie rezervného fondu na krytie nákladov splátok istiny úveru a splátok leasingu.
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 2.536,45€, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na tvorbu
rezervného fondu v plnej výške.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 2.536,45
€ v rozpočte obce na krytie nákladov splátok istiny úveru a splátok leasingu.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Výročná správa obce za rok 2014
Pracovníčka obecného úradu Anna Škarítková predložila poslancom Individuálnu výročnú
správu obce za rok 2014 (príloha č. 3). Poslanci ju zobrali jednohlasne na vedomie.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za
rok 2014.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Nájomná zmluva Košariská – Markíza Slovakia
Starostka predložila poslancom návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Košariská a televíziou
Markíza na prenájom priestorov pri natáčaní seriálu Kukučka (príloha č. 4). Poslanci
odsúhlasili prenájom vo výške 100,-- € za jeden deň natáčania.

Uznesenia č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predloženú nájomnú zmluvu medzi obcou
Košariská a Markízou Slovakia s.r.o. vo výške nájomného 100€/deň.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
6. PHSR 2015-2020
Starostka informovala prítomných o potrebe spracovať nový Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na obdobie 2015-2020. Požiadala ich o vyplnenie dotazníkov, ktoré budú
odzrkadlovať potreby obce.
7. Rôzne
a) cesta Trvajová
Starostka informovala prítomných o plánovanom zámere spevnenia svahu miestnej
komunikácie v osade Trvajová. Na spevnení cesty prisľúbili sa finančne podielať i miestny
chalupári z uvedenej osady.
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje plánovaný zámer spevnenia svahu miestnej
komunikácie v osade Trvajová v spolupráci s miestnymi chalupármi.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
b) ihrisko
Starostka informovala prítomných o svojej nespokojnosti so stavom v ktorom sa nachádza
okolie miestneho futbalového ihriska a viacúčelovej plochy, ktoré sú v správe FC Bradlan
Košariská.
c) kúpa pozemku
Poslanci rokovali o kúpe pozemku od rodiny Petrovičovej, ktorý sa nachádza pod plánovaným
chodníkom na Horných Košariskách. Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne jeho kúpu,
ktorá bola určená znaleckým posudkom vo výške 165,--€.
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje kúpu pozemkov p.č. 26861/5 – ostatná plocha vo
výmere 41 m2 vedenej na LV č. 2107 od vlastníkov
 Petrovičová Iveta r. Antolová, bytom Košariská 271 v podiele 5/8
 Petrovič Dušan, bytom Košariská 271v podiele 1/8
 Petrovič Filip, bytom Košariská 271 v podiele 1/8
 maloletá Petrovičová Zuzana, bytom Košariská 271 v podiele 1/8
a p.č. 26860/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 vedenej na LV č. 1804 v k.ú.
Košariská od predávajúcej Ivety Petrovičovej r. Antolovej, bytom Košariská 271 v podiele 1/1.
Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 149/2015 vyhotoveným Mgr. Ing. Ivanou
Zemkovou vo výške 165,-- €.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Dodatok dohody o zriadení spoločného školského obvodu

Starostka predložila poslancom návrh Dohody o zriadení spoločného školského obvodu
s obcou Priepasné (príloha č. 5). Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje Dohodu o zriadení spoločného školského
obvodu medzi obcou Košariská a obcou Priepasné.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

.......................................... ............................ .........................................
Mgr. Anna Abramovičová Anna Škarítková Ing. Lucia Havrlentová

starostka obce

zapisovateľka

overovateľ

.......................................
RNDr. Iveta Petrovičová

overovateľ

