Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 9.10. 2015
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: Viera Miklášová – riaditeľka MŠ Košariská
PaedDr. Martin Janšto – riaditeľ ZŠ Košariská
Mgr. Zuzana Durcová – farárka ECAV Košariská-Priepasné
Štefan Hazucha – prezident FC Bradlan Košariská
Ján Plačko – hospodár FC Bradlan Košariská
Vladimír Babiar – FC Bradlan Košariská

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. Hospodárenie obce – r. 2015, úprava rozpočtu na rok 2015
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2014/2015
5. Plánované investičné a kultúrne podujatia r. 2015 - 2016
6. Rôzne
1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Vieru Michalicovú a Petra Kollára, 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.
Zároveň informovala o tom, že zatiaľ nebolo splnené uznesenie č. 27/2015 zo dňa 10.6.2015,
ktorým obec schválila zámer spevnenia svahu miestnej komunikácie v osade Trvajová
v spolupráci s miestnymi chalupármi.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Viera
Michalicová, Peter Kollár a návrhovú komisiu v zložení Ing. Lucia Havrlentová a Mgr. Alena
Petráková.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 5

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. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Správu o činnosti obce od 10.6.2015
bez pripomienok.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Hospodárenie obce – r. 2015, úprava rozpočtu na rok 2015
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková, predložila poslancom prehľad o čerpaní rozpočtu
k 30.6.2015 a 1. zmenu rozpočtu (viď príloha č. 2), ktorou sa do rozpočtu obce zapojili
prostriedky poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zobralo
na vedomie 1. zmenu rozpočtu.
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.1 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:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet
na rok
2015
v€
211.259

1. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
+ 2.100

1. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
213.359

0

+ 25.000

25.000

Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

4.000

+ 4.365

8.365

215 259

+ 31.465

246.724

Bežné výdavky

Rozpočet
na rok
2015
v€
206.681

1. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
+ 5.590

1. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
212.271

0

0

0

5.710

0

5.710

212.391

+ 5.590

217.981

Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo taktiež rokovalo o predloženom návrhu 2. zmeny rozpočtu (viď príloha
č. 3). Tento návrh jednohlasne schválilo.
Uznesenie č. 34/2015
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:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet
na rok
2015
v€
211.259

1. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
213.359

2. zmena
rozpočtu na rok
2015
V€
+ 108.925

2. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
322.284

0

25.000

+ 64.104

89.104

0

8.365

Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

4.000

8.365

215.259

246.724

+ 173.029

419.753

Bežné výdavky

Rozpočet
na rok
2015
v€
206.681

1. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
212.271

2. zmena
rozpočtu na rok
2015
V€
+ 102.242

2. zmena
rozpočtu na rok
2015
v€
314.513

0

0

+ 96.672

96.672

5.710

5.710

+ 26

5.736

212.391

217.981

+ 198.940

416.921

Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015
Starostka predložila poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2014/2015 ZŠ M.R. Štefánika Košariská (viď príloha č. 4).
Poslanci predloženú správu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti ZŠ M. R.
Štefánika v Košariskách.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Plánované investičné a kultúrne podujatia r. 2015 - 2016
Starostka predložila poslancom projektové zámery obce Košariská pre plánovacie obdobie
2014 – 2013. Poslanci po doplnení niektorých zámerov predložený plán jednohlasne schválili
(viď príloha č. 5).

Zároveň starostka predložila plán kultúrnych podujatí do konca roku 2015 a na rok 2016 (viď
príloha č. 6). Zasadnutia sa zúčastnili i predstavitelia záujmových združení v obci, vedenie ZŠ
a MŠ. Spoločne tento plán kultúrnych podujatí doplnili a prisľúbili aktívnu pomoc pri ich
realizácii.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projektové zámery obce Košariská pre plánovacie obdobie
2014-2023.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
6 Rôzne
Zasadnutia sa zúčastnili i predstavitelia FC Bradlan Košariská, ktorí požiadali obec o zrušenie
faktúry za energie, ktoré boli spotrebované v šatniach TJ za rok 2014, keďže majú
zablokovaný účet a momentálne nemajú dostatok finančných prostriedkov.
Následne sa rozprúdila diskusia, v ktorej predstavitelia FC Bradlan Košariská skonštatovali,
že záujem o hranie futbalu v našej obci je nízky, funkcionári nemajú záujem pracovať v tomto
združení, taktiež návštevnosť futbalu je nízka, šatne postupne chátrajú, je potrebné
vymaľovať vnútorné priestory šatní.
Poslanci navrhli, aby sa začali venovať mládeži a pokúsili sa získať finančné prostriedky aj
z iných zdrojov, ako napríklad zorganizovanie futbalového turnaja. Starostka prisľúbila, že
dokáže pre nich sponzorsky získať mäso na guláš. Predstavitelia FC Bradlan Košariská však
vyslovili obavy o tom, či bude zo strany občanov záujem o takéto podujatie. Tiež uviedli, že
majú zlé skúsenosti s organizáciou takéhoto podujatia, ktoré organizovali pred cca 10 rokmi.
Starostka taktiež prisľúbila, že zakúpi farby a futbalisti si šatne môžu vymaľovať vo vlastnej
réžii.
Vzhľadom k tomu, že nie je doriešená nájomná zmluva, prítomní sa dohodli, že predstavitelia
FC Bradlan Košariská predložia jej návrh a návrh prevádzkového poriadku šatní a celého
športového areálu.
Pri hlasovaní nebola prítomná poslankyňa Ing. Lucia Havrlentová.
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách poveruje FC Bradlan Košariská prípravou návrhu
zmluvy o prenájme nebytových priestorov (šatní na miestnom futbalovom ihrisku)
a športového areálu v obci Košariská medzi obcou Košariská a FC Bradlan Košariská.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

.......................................... ............................ .........................................
Mgr. Anna Abramovičová Anna Škarítková Mgr. Viera Michalicová

starostka obce

zapisovateľka

overovateľ

.......................................
Peter Kollár

overovateľ

