Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 27.4.2016
Prítomní:

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

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Hostia:

Ján Škarítka – majiteľ reštaurácie Gurmán
PaedDr. Martin Janšto – riaditeľ základnej školy
Mgr. Tatiana Janštová – učiteľka základnej školy

Otvorenie:
Zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a kontrola uznesení
Upozornenie prokurátora
Predaj pozemku
Parkovanie v centre obce
Rôzne

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Petra Kollára a Ing. Luciu Havrletovú, do
návrhovej komisie Mgr. Vieru Michalicovú a Mgr. Alenu Petrákovú. Poslanci s uvedeným
návrhom jednohlasne súhlasili. Poslanci zároveň schválili predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Kollár
Peter, Ing. Lucia Havrlentová a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Alena Petráková a Mgr.
Viera Michalicová.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Upozornenie prokurátora
Starostka informovala poslancov o vykonanej previerke Okresnou prokuratúrou Nové Mesto
nad Váhom zameranej na stav zákonnosti v postupe a rozhodovaní obce na úseku vybraných

miestnych daní za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. Previerkou boli zistené nedostatky,
ktoré má za úlohu odstrániť pracovníčka obecného úradu Anna Škarítková.
Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie upozornenie prokurátora na
porušenie zákona o správe daní (daňový poriadok) a zákona o obecnom zriadení a poveruje
pracovníčku Obecného úradu Annu Škarítkovú na odstránenie nedostatkov.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Predaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo rokovalo o predaji časti pozemku C KN p.č. 26281/1 podľa
geometrického plánu č. 12/2015 (príloha č. 1) diel č. 2 o výmere 1 m2, ktorý odchádza do C
KN parc.č. 26483/1 a diel č. 6 o výmere 44 m2, ktorý odchádza do C KN parc. Č. 26483/2.
Zámer odpredať uvedený pozemok bol schválený uznesením č. 12/2015 dňa 8.4.2015.
Kupujúcou je Mgr. Anna Šlahorová, rod. Fajnorová, nar. 9.5.1959, bytom Košariská 267.
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne predaj uvedených pozemkov za cenu 5,-- €/m2.
Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje prevod pozemku v k.ú. Košariská podľa
geometrického plánu úradne overeného Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
pod č.j. 92/16 časti C KN parc.č. 26281/1:
- diel č. 2 o výmere 1m2, ktorý odchádza do C KN parc.č. 26483/1,
- diel č. 6 o výmere 44 m2, ktorý odchádza do C KN parc. Č. 26483/2,
v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu 5,-- €/m2, v prospech Mgr. Anny Šlahorovej, rod.
Fajnorovej, trvale bytom Horné Košariská 267, 906 15 Košariská, nar. 9.5.1959.
Podľa ustanovenia §9a (8) písm. b) sa schvaľuje prevod pozemku zastaveného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
Predmetom prevodu je pozemok pri rodinnom dome súp. č. 159 v obci a k.ú. Košariská, ktorý
je podľa geometrického plánu úradne overeného Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom pod č.j. 92/16 súčasťou oploteného dvora pri rodinnom dome. Geometrickým
plánom bol zameraný skutkový stav, tak ako nehnuteľnosti užíva kupujúca niekoľko
desaťročí.
4. Parkovanie v centre obce
Starostka na zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvala i majiteľa reštaurácie Gurmán za
účelom prejednania parkovania počas obedňajších hodín v centre obce. V tomto čase je na
námestí väčšia frekvencia áut. Navrhla mu vybudovať parkovacie miesta aj vo svojom dvore.
Pán Škarítka, argumentoval tým, že technicky nie je možné vybudovať parkovisko vo dvore,
keďže je tam jedna prístupová cesta, ktorou je zásobovaný a pred bránou je autobusová
zastávka.
5. Rôzne
Zasadnutia sa zúčastnili i manželia PaedDr. Martin Janšto a Tatiana Janštová – učitelia
v miestnej základnej školy, ktorí majú v prenájme učiteľský byt. Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 uznesením č. 46/2015 schválilo navýšenie nájomného
z pôvodných 71,40 €/mesiac na 120,-- €/mesiac. Nájomné pozostáva z prenájmu, ktoré je vo
výške 70,-- €/mesiac a ceny za teplo vo výške 50,-- €/mesiac. Manželia žiadajú o opätovné
prehodnotenie ceny za teplo, keďže palivové drevo je kupované z prostriedkov zo ŠR a nie
z prostriedkov obce a z dôvodu celoročnej starostlivosti o areál školy. Navýšenie ceny za

prenájom akceptujú. Obecné zastupiteľstvo sa po rozsiahlej diskusii dohodlo, že bude o tomto
bode programu rokovať na najbližšom zasadnutí.

.......................................... ............................ .........................................
Mgr. Anna Abramovičová Anna Škarítková Ing. Lucia Havrlentová
starostka obce
zapisovateľka
overovateľka

.......................................
Peter Kollár
overovateľ

