Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 29.6.2016
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
Hostia:

Marcela Vičíková – pracovníčka OcÚ
PaedDr. Martin Janšto – riaditeľ základnej školy
Ing. Peter Poláček – Penzión Holotéch víška
Ingrid Poláčková – Penzión Holotéch víška

Otvorenie:
Zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia:
Otvorenie a kontrola uznesení
Činnosť obce od posledného zasadnutia
Záverečný účet obce za rok 2015
Správa nezávislého audítora
1. zmena rozpočtu obce
Dodatok č. 1 k VZN o dani za ubytovanie č. 5/2010
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Košariská
8. Kultúrno-spoločenské podujatia v obci – 136. výročie narodenia MRŠ a Letorosty
spod Bradla
9. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Vieru Michalicovú a RNDr. Ivetu
Petrovičovú, do návrhovej komisie Petra Kollára a Ing. Luciu Havrlentovú. Poslanci
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili. Poslanci zároveň schválili predložený program
zasadnutia.
Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Viera
Michalicová, RNDr. Iveta Petrovičová a návrhovú komisiu v zložení Peter Kollár a Ing. Lucia
Havrlentová.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0
2. Činnosť obce od posledného zasadnutia
Starostka predložila poslancom správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
(príloha č. 1). Poslanci túto správu zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo Košariská berie na vedomie činnosť obecného úradu od posledného
zasadnutia bez výhrad.
3. Záverečný účet obce
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom záverečný účet obce (príloha č. 2)
a stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu (príloha č. 3). Poslanci záverečný účet
schválili bez výhrad a stanovisko kontrolórky zobrali na vedomie. Zároveň schválili prebytok
hospodárenia za rok 2015 vo výške 16.954,87 €, ktorý bude v plnej výške použitý na tvorbu
rezervného fondu.
Použitie rezervného fondu poslanci schválili na krytie kapitálových výdavkov a finančných
operácií a to: splácanie istiny úveru, rekonštrukciu kotolne v MŠ, vybudovanie prechodu pre
chodcov, rekonštrukciu Národného domu Štefánikovho a rekonštrukciu domu smútku.
Uznesenie č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo Košariská berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 16.954,87€, 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. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
16.954,87€ v rozpočte obce na krytie nákladov splátok istiny úveru, rekonštrukciu kotolne
v MŠ, vybudovania prechodu pre chodcov, rekonštrukciu Národného domu Štefánikovho,
rekonštrukciu domu smútku.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

4. Správa nezávislého audítora
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom Individuálnu výročnú správu
k 31.12.2015 (príloha č. 4). Poslanci ju jednohlasne zobrali na vedomie. Zároveň im
predložila Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
(príloha č. 5) a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou
závierkou obce k 31.12.2015 (príloha č. 6). Obe tieto správy zobrali poslanci na vedomie bez
pripomienok.
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za
rok 2015.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 obce Košariská bez pripomienok.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenia č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení
súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou obce Košariská za rok 2015 bez pripomienok.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
5. 1. zmena rozpočtu obce
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom návrh 1.zmeny rozpočtu obce na rok
2016 (príloha č. 7). Poslanci túto zmenu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.4 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu:
Rozpočet
na rok
2016
v€

1. zmena
rozpočtu na
rok 2016
v€

246 676

1. zmena
rozpočtu
na rok
2016
v€
+ 37 945

Kapitálové príjmy

0

+ 39 169

39 169

Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

34 000

+ 20 834

54 834

280 676

+ 97 948

378 624

Bežné príjmy

284 621

Rozpočet
na rok
2016
v€
Bežné výdavky

237 430

1. zmena
rozpočtu
na rok
2016
v€
+ 39 518

1. zmena
rozpočtu na
rok 2016
v€

Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

28 000

+ 53 819

81 819

5 150

+2

5 152

270 580

+ 93 339

363 919

276 948

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Dodatok č. 1 k VZN o dani za ubytovanie č. 5/2010
Pracovníčka OcÚ predložila poslancom Dodatok č. 1 k VZN o dani za ubytovanie č. 5/2010
(príloha č. 8). Dodatkom sa zosúladilo VZN o dani za ubytovanie č. 5/2010 s platnou
legislatívou.
Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Košariská o dani za ubytovanie č. 5/2010.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
7. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Košariská
Starostka predložila poslancom návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Košariská (príloha č. 9). Poslanci toto VZN jednohlasne
schválili.
Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košariská.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Kultúrno-spoločenské podujatia v obci – 136. výročie narodenia M.R. Štefánika
a Letorosty spod Bradla.
Starostka informovala poslancov o príprave osláv 136. výročia narodenia M.R.Štefánika,
ktoré sa budú konať 21.7.2016. Poslanci prisľúbili pomoc pri organizácii podujatia.
Následne sa ujal slova PaedDr. Martin Janšto – riaditeľ ZŠ Košariská, ktorý predložil
poslancom program podujatia Letorosty spod Bradla, ktoré sa bude konať 29.7. – 30.7.2016.
Poslanci a prítomní hostia sa dohodli na rozdelení úloh pri zabezpečení tejto kultúrnej akcie.
9 Rôzne

Poslanci rokovali o žiadosti SNM (príloha č. 10), ktorou múzeum žiada o odpustenie
prenájmu za mesiace, kedy je múzeum zatvorené. Obecné zastupiteľstvo s touto žiadosťou
nesúhlasí.
Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo Košariská nesúhlasí s odpustením prenájmu priestorov Múzea M.R.
Štefánika Slovenskému národnému múzeu.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

