Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 7.12.2016
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
Otvorenie:
Zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a kontrola uznesení
Činnosť obce od posledného riadneho zasadnutia
Úprava rozpočtu na rok 2016
Rozpočet na rok 2017, 2018, 2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016
Žiadosť centra voľného času Piešťany
Žiadosť o odkúpenie pozemkov - p. Michaela Hořínková
Žiadosť o stanovisko k zamýšľanému stavebnému zámeru – p. Michaela Hořínková
Rôzne

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Ing. Luciu Havrlentovú a RNDr. Ivetu
Petrovičovú, do návrhovej komisie Mgr. Vieru Michalicovú a Mgr. Alenu Petrákovú.
Poslanci s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili. Poslanci zároveň schválili predložený
program zasadnutia.
Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Ing. Lucia
Havrlentová, RNDr. Iveta Petrovičová a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Viera Michalicová
a Mgr. Alena Petráková.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 5
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. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie činnosť obecného úradu od
posledného zasadnutia bez výhrad.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Úprava rozpočtu na rok 2016
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková, predložila poslancom návrh 2. zmeny rozpočtu (príloha č.
2). Poslanci tento návrh jednohlasne chválili.
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.2 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€

2. zmena
rozpočtu na
rok 2016 v
€

2. zmena
rozpočtu na
rok 2016 v €

246 676

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

284 621

+ 14 599

299 220

Kapitálové príjmy

0

+ 39 169

39 169

+ 1 820

40 989

Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

34 000

+ 20 834

54 834

+ 14 189

69.023

280 676

+ 97 948

378 624

+ 30 608

409 232

Rozpočet
na rok
2016
v€

1. zmena
rozpočtu na
rok 2016
v€

2. zmena
rozpočtu na
rok 2016 v €

2. zmena
rozpočtu na
rok 2016 v €

276 948

+ 9 401

286 349

Bežné príjmy

Bežné výdavky

237 430

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

Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

28 000

+ 53 819

81 819

+ 722

82 541

5 150

+2

5 152

+ 12 600

17 752

270 580

+ 93 339

363 919

+ 22 723

386 642

za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

4. Rozpočet na rok 2017, 2018, 2019
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom návrh rozpočtu na rok 2017 – 2019
(príloha č. 3). Poslanci rozpočet na rok 2017 jednohlasne schválili. Rozpočet na rok
2018,2019 jednohlasne zobrali na vedomie. K rozpočtu bolo priložené i stanovisko hlavnej
kontrolórky obce (príloha č. 4), ktorá odporúča rozpočet na rok 2017 schváliť a rozpočet na
rok 2018-2019 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2017.

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2017
v€
285 992

Bežné príjmy

282 992

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

0
3 000

Výdavky spolu

283 332

Bežné výdavky

278 180

Kapitálové výdavky

0

Finančné operácie výdavkové

5 152

Hospodárenie obce

2 660

za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018
a 2019.

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2018
v€
296 412

Rozpočet na
rok 2019
v€
307 732

Bežné príjmy

296 412

307 732

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

0

0

Výdavky spolu

256 660

306 470

Bežné výdavky

291 600

306 470

0

0

1 926

0

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Hospodárenie obce

2 886

1 262

za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016
Starostka predložila prítomným Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016, ktorú vypracoval riaditeľ miestnej základnej školy
PaedDr. Martin Janšto (príloha č. 5). Poslanci túto správu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Žiadosť centra voľného času Piešťany
Poslanci rokovali o predloženom návrh na finančné vysporiadanie medzi Mestom Piešťany,
ako poskytovateľom finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného
času a obcou Košariská (príloha č. 6). Finančné prostriedky, ktoré sú obci poukazované
v podielových daniach na voľnočasové aktivity detí, obec používa na krytie aktivít detí na
území obce Košariská. Z uvedeného dôvodu nesúhlasí s predloženým návrhom.
Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách neschvaľuje Dohodu o spolupráci medzi mestom
Piešťany a obcou Košariská – centrum voľného času.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Žiadosť o odkúpenie pozemkov - p. Michaela Hořínková
Starostka predložila poslancom žiadosť o odkúpenie pozemkov p.č. 1517/3 vo výmere 7 m2
a p.č. 1517/4 vo výmere 43 m2, ktorú podala p. Michaela Hořínková (príloha č. 7). Jedná sa
o pozemky, ktoré sa nachádzajú medzi jej pozemkami v časti obce U Šindelov. Poslanci
jednohlasne schválili zámer uvedené pozemky predať.
Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje zámer na odpredaj pozemkov parc. č.
1517/3, výmera 7m2 a parc. č. 1517/4, výmera 43m2.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Žiadosť o stanovisko k zamýšľanému stavebnému zámeru – p. Michaela Hořínková
Starostka predložila poslancom žiadosť p. Michaely Hořínkovej o stanovisko k zamýšľanému
stavebnému zámeru v časti obce U Šindelov, kde má záujem postaviť 8 rodinných domov

(príloha č. 8). Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložený návrhom, avšak za podmienky, že
obec sa nebude podieľať na vybavení pozemkov potrebnou infraštruktúrou a jej následnou
údržbou (prístupová komunikácia, elektrina, verejné osvetlenie, voda, odpad, plyn). Uvedenú
infraštruktúru si budú riešiť stavebníci na svoje vlastné náklady.
Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom stavebného zámeru p. Michaely
Hořínkovej ohľadom výstavby 8 rodinných domov na pozemkoch uvedených v žiadosti zo
dňa 25.11.2016, číslo spisu OcúKoš2016/522, za podmienok:
- z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa obec Košariská nebude podieľať na
vybavení pozemkov potrebnou infraštruktúrou a jej následnou údržbou (prístupová
komunikácia, elektrina, verejné osvetlenie, voda, odpad, plyn),
- vyššie uvedenú infraštruktúru si budú riešiť stavebníci na svoje náklady.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
10. Rôzne
a) Správa cintorína
V tomto bode programu poslanci rokovali o údržbe a nákladoch spojených s údržbou
miestneho cintorína. Cintorín majú na základe Dohody o užívaní pozemkov miestneho
cintorína a verejných priestranstiev v užívaní obec Košariská a obec Priepasné. Tieto
pozemky im do užívania dal Cirkevný zbor Košariská-Priepasné. Každá obec sa stará o svoju
časť tj obec Košariská o časť od hlavného vchodu smerom na Brezovú pod Bradlom a obec
Priepasné o časť od hlavného vchodu smerom na Piešťany. Pri údržbe cintorína však vznikajú
i spoločné náklady, ktoré doteraz vždy financovala obec Košariská. Jedná sa o náklady za
spotrebu vody, likvidáciu a vývoz odpadu a náklady na administratívu. Príjmy za prenájom
hrobových miest sú príjmami obce Košariská. Starostka predložila poslancom prehľad
o nákladoch na údržbu cintorína (príloha č. 9). Poslanci po diskusii dospeli k záveru, že
vzhľadom na to, že cintorín navštevuje veľa turistov za účelom návštevy hrobových miest
rodičov a súrodencov M.R.Štefánika, primášov z Priepasného a je i súčasťou veľkého okruhu
prehliadky múzea M.R. Štefánika, je dôležité, aby cintorín bol pravidelne udržiavaný a slúžil
ku cti oboch obcí. Z uvedených dôvodov navrhujú:
1. Ponechať pomyselné rozdelenie areálu na dve časti: od hlavného vchodu, a to menšia
časť (smerom na Piešťany) – obec Priepasné a väčšiu časť (smerom k domu smútku) –
obec Košariská, v kompletnej starostlivosti príslušnej obce, ktorá si údržbu zabezpečí
podľa vlastného uváženia, a to buď využitím vlastných kapacít alebo dodávateľsky.
Kompletnou starostlivosťou je chápané: kosenie, hrabanie, starostlivosť o kríky,
stromy, prehŕňanie snehu v svojej časti a celková čistota.
2. Ostatné náklady po odrátaní vybratých poplatkov za hroby podeliť rovnakým
finančným dielom, tj náklady na čistenie ohrádok, likvidáciu odpadu, voda,
administratíva. Príslušná čiastka bude vyfakturovaná obcou Košariská na konci
príslušného roku.
V záujem udržania si dobrých vzťahov a spolupráce medzi obcami sa poslanci dohodli na
tom, že náklady uvedené v bode 2 bude za rok 2016 znášať ešte obec Košariská v plnej výške.
A vyššie uvedené riešenie sa bude do praxe aplikovať na náklady vzniknuté od 1.1.2017.
Zároveň poslanci poverili starostku rokovaním s obcou Priepasné a CZ ECAV KošariskáPriepasné za účelom aktualizovania Dohody o o užívaní pozemkov miestneho cintorína
a verejných priestranstiev v užívaní obec Košariská a obec Priepasné.
Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách navrhuje riešenie financovania a údržby miestneho
cintorína od 1.1.2017 nasledovne:

1. Ponechať pomyselné rozdelenie areálu na dve časti: od hlavného vchodu, a to menšia
časť (smerom na Piešťany) – obec Priepasné a väčšiu časť (smerom k domu smútku) –
obec Košariská, v kompletnej starostlivosti príslušnej obce, ktorá si údržbu zabezpečí
podľa vlastného uváženia, a to buď využitím vlastných kapacít alebo dodávateľsky.
Kompletnou starostlivosťou je chápané: kosenie, hrabanie, starostlivosť o kríky,
stromy, prehŕňanie snehu v svojej časti a celková čistota.
2. Ostatné náklady po odrátaní vybratých poplatkov za hroby podeliť rovnakým
finančným dielom, tj náklady na čistenie ohrádok, likvidáciu odpadu, voda,
administratíva. Príslušná čiastka bude vyfakturovaná obcou Košariská na konci
príslušného roku.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) Prenájom predajných stánkov
Poslanci rokovali o určení ceny za predajné stánky vo vlastníctve obce. Jednohlasne
odsúhlasili poplatok za prenájom vo výške 30,--€/ks/deň.
Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok za prenájom predajných stánkov vo výške 30,-€/ks/deň.

