Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 24.10.2018
Prítomní:

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

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Ing. Martin Šlahor – poslanec obecného zastupiteľstva

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
3. zmena rozpočtu obec Košariská na rok 2018
Financovanie podporených projektov EÚ
Žiadosť o súhlas s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Žiadosť o súhlas s uzatvorením Zmluvy o dočasnom nájme – Biomineral s.r.o.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Košariská za šk. rok 2017/2018
Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ Košariská na šk. rok 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2017/2018 - ZŠ
10. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Alenu Petrákovú, Mgr. Vieru
Michalicovú, do návrhovej a volebnej komisie RNDr. Ivetu Petrovičovú a Petra Kollára.
Poslanci s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Poslanci schválili predložený program zasadnutia.
Starostka skonštatovala, že prijaté uznesenia na predchádzajúcich zasadnutiach boli
splnené.
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Mgr.
Alena Petráková, Mgr. Viera Michalicová a návrhovú komisiu v zložení RNDr. Iveta
Petrovičová a Peter Kollár.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2018
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 za obdobie od 20.6.2018
– 24.10.2018 (príloha č. 1). Poslanci predloženú správu zobrali jednohlasne na vedomie.
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie hlavné oblasti činnosti obecného
úradu od 20.6.2018.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
3. 3. zmena rozpočtu obec Košariská na rok 2018
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková informovala poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.9.2018
a zároveň predložila návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2018. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili. (príloha č. 2)
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje 3. 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:
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za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
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4. Financovanie podporených projektov EÚ
Starostka informovala prítomných o schválených projektoch EÚ. Jedná sa o rekonštrukciu
Domu smútku, kde obec získala dotáciu vo výške 115.954,40 € a rekonštrukciu Turisticko
informačnej kancelárie vo výške 37.076,11 €. Uvedené projekty budú preplatené po
realizácii projektu, na základe skúseností pravdepodobne do jedného roka. Z uvedených
dôvodov je potrebné prijať na toto obdobie prekleňovacie úvery na financovanie prác.
K prijatiu úveru vypracovala stanovisko hlavná kontrolórka, ktorá skonštatovala, že
v prípade prijatia úverov nepríde k porušeniu limitov na prijatie návratných zdrojov
financovania podľa §17 ods. 6 písm. a) b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy (príloha č. 3). Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky a jednohlasne schválili oba prekleňovacie úvery.
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úver z Prima banky
Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje prekleňovací úver na projekt
Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci Košariská vo výške 127.000,00 €, ktorý
obci poskytne Prima banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje prekleňovací úver na projekt
Rekonštrukcia TIK (turisticko-informačná kancelária) v obci Košariská vo výške
37.000,00 €, ktorý obci poskytne Prima banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010
11 Žilina.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Žiadosť o súhlas s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
Obecné zastupiteľstvo rokovalo o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena s firmou Biomineral s.r.o., Riazanská 59, Bratislava pre stavbu
Biocentrum Košariská na budúce prípojky vody, nízkeho napätia a prvky verejného
osvetlenia umiestnené a prechádzajúce cez pozemky vo vlastníctve obce p.č. 5497, 5498,
5506, 5746, 5795, 22312/2, 26993/1 a 26992/102 (príloha č. 8).
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena s firmou Biomineral s.r.o. , Riazanská 59, Bratislava pre stavbu
Biocentrum Košariská na budúce prípojky vody, NN a prvky verejného osvetlenia
umiestnené a prechádzajúce cez nasledujúce pozemky vo vlastníctve obce: p.č. 5497,
5498, 5506, 5746, 5795, 22312/2, 26993/1 a 26992/102.
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0
6. Žiadosť o súhlas s uzavretím Nájomnej zmluvy – Biomineral s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo rokovalo o uzatvorení Nájomnej zmluvy s firmou Biomineral s.r.o.,
Riazanská 59, Bratislava pre stavbu Biocentrum Košariská (čím sa rozumie nájom počas
výstavby) pre účely výstavby prístupovej komunikácie k stavbe Biocentrum Košariská
stavebníka Biomineral na pozemky vo vlastníctve obce p.č. 5497, 5498, 5506, 5746, 5795,
22312/2, 26993/1 a 26992/102 (príloha č. 9).
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách súhlasí s uzatvorením Nájomnej zmluvy (čím sa
rozumie nájom počas výstavby) pre účely výstavby prístupovej komunikácie k stavbe
Biocentrum Košariská stavebníka Biomineral s.r.o., Riazanská 59, Bratislava na pozemky
vo vlastníctve obce: p.č. 5497, 5498, 5506, 5746, 5795, 22312/2, 26993/1 a 26992/102.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Košariská za šk. rok 2017/2018
Starostka predložila poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Košariská za
šk. rok 2017/2018 (príloha č. 4). Poslanci uvedenú správu zobrali jednohlasne na vedomie.
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ Košariská za školský rok 2017/2018 bez pripomienok.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ Košariská na šk. rok 2018/2019
Starostka predložila poslancom Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy Košariská
na školský rok 2018/2019 (príloha č. 5). Poslanci uvedený plán zobrali jednohlasne na
vedomie.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Plán kontinuálneho vzdelávania
Materskej školy Košariská na školský rok 2018/2019.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018 - ZŠ
Starostka predložila poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Základnej školy Košariská za školský rok 2017/2018 (príloha č. 6).
Poslanci uvedenú správu zobrali jednohlasne na vedomie.
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 ZŠ bez pripomienok.

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
10. Rôzne
a) Predbežný súhlas na predaj pozemku
Starostka predložila prítomným žiadosť Ladislava Gálika o odkúpenie pozemku
v oplotenej časti jeho domu. Jedná sa o časť p.č. 26992/14 o výmere 47 m2 a časť p.č.
27547/3 o výmere 3 m2 (príloha č. 7). Poslanci schválili predbežný súhlas na predaj
pozemku. Konečné stanovisko zaujmú až po vypracovaní geometrického plánu s presným
zameraním pozemku.
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje predbežný súhlas na predaj časti pozemkov
parcela číslo 27547/3 o výmere 3 m2 a parcela číslo 26992/14 o výmere 47 m2. Konečné
stanovisko bude prerokované obecným zastupiteľstvom po predložení geometrického
plánu s presným zameraním pozemku.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
b) Poďakovanie poslancom
V závere zasadnutia starostka poďakovala poslancom za ich prácu v končiacom volebnom
období 2014-2018.

