Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 20.6.2018
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce
Ing. Lucia Havrlentová - poslankyňa obecného zastupiteľstva
Peter Kollár – zástupca starostky
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
RNDr. Iveta Petrovičová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva – prítomná od
bodu 3
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:
Otvorenie a kontrola uznesení
Činnosť obce od posledného zasadnutia
Zmena rozpočtu
Správa audítora
Individuálna výročná správa
Komunitný plán sociálnych služieb obce
Určenie počtu poslancov a úväzku starostu pre volebné obdobie 2018-2022
Zmluva o prenájme obecných nehnuteľností – Produkčná spoločnosť JMB Film & TV
Produktion
9. Predaj pozemkov – Ivana Šimová a Zuzana Gabrižová a spol.
10. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Petra Kollára, RNDr. Ivetu Petrovičovú, do
návrhovej a volebnej komisie Mgr. Vieru Michalicovú a Ing. Luciu Plačkovú. Poslanci
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Starostka prítomných informovala o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí.
Poslanci zároveň schválili predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Peter
Kollár, RNDr. Iveta Petrovičová a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Viera Michalicová a Ing.
Lucia Havrlentová.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2018
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 od posledného zasadnutia
(príloha č. 1). Poslanci túto správu zobrali na vedomie.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie hlavné oblasti činnosti obecného
úradu od 23.3.2018.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Zmena rozpočtu
Od tohto bodu je prítomná Mgr. Alena Petráková.
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom návrh 2. zmeny rozpočtu (príloha č.
2), ktorú poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 15/2018
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

Rozpočet
na rok
2018
v€
299.740

1. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€
-5.877

2. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

293.863

+ 11 652

305 515

0

+ 900

900

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

24.152

+ 46.630

70.782

0

70 782

323.892

+ 40.753

364.645

+ 12 552

377 197

Bežné výdavky

Rozpočet
na rok
2018
v€
306.744

-7.611

299.133

+ 19 664

318 797

10.500

+ 52.700

63.200

- 6 726

56 474

1.926

0

1.926

0

1 926

319.170

+ 45.089

364.259

+ 12 938

377 197

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

1. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

2. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

4. Správa audítora
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom Správu nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 (príloha č. 3). Poslanci uvedenú správu zobrali
jednohlasne na vedomie.
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky k 31.12.2017 obce Košariská bez pripomienok.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Individuálna výročná správa
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom Individuálnu výročnú správu obce
za rok 2017 (príloha č. 4). Poslanci uvedenú správu zobrali jednohlasne na vedomie.
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za
rok 2017.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce
Starostka predložila poslancom rozpracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce
(príloha č. 5). Poslanci uvedený materiál zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská berie na vedomie rozpracovaný Komunitný plán sociálnych
služieb obce Košariská.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Určenie počtu poslancov a úväzku starostu pre volebné obdobie 2018-2022
Poslanci rokovali o počte poslancov a úväzku starostu pre nasledujúce volebné obdobie 20182022. Jednohlasne schválili počet poslancov v počte 5 poslancov. Poslanci jednohlasne určili
rozsah funkcie starostu obce Košariská na plný pracovný úväzok.
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách určuje v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Košariská nasledovne: Obec Košariská bude mať 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom
volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách určuje v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Košariská
nasledovne: starosta bude vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Zmluva o prenájme obecných nehnuteľností – Produkčná spoločnosť JMB Film &
TV Produktion
Poslanci rokovali o predloženej žiadosti Produkčnej spoločnosti JMB Film & TV Production
(príloha č. 6), ktorá bude v obci natáčať film Štefánik. Poslanci súhlasia s prenájmom
obecných priestorov na natáčanie pod podmienkou uvedenia priestorov do pôvodného stavu.
Poslanci poverili starostku vyrokovaním ceny prenájmu.
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje žiadosť Produkčnej spoločnosti JMB Film &
TV Production a poveruje starostku obce s vyrokovaním ceny prenájmu obecných
nehnuteľností, ktoré budú využívané na uvedený účel. Súčasne súhlasí s realizáciou
uvedených zmien na využívaných nehnuteľnostiach za podmienky uvedenia nehnuteľností do
pôvodného stavu po ukončení nakrúcania filmu.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Predaj pozemkov – Ivana Šimová a Zuzana Gabrižová a spol.
a) Ivana Šimová
Poslanci schválili predaj pozemku v zmysle predloženého geometrického plánu č. 147/18 p.č.
26976/101 – diel č. 1 vo výmere 55 m2 a diel č. 2 vo výmere 136 m2 podľa osobitného zreteľu
za cenu 5,-- €/m2 pani Ivane Šimovej, bytom
.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že diel č. 2 sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov
vo vlastníctve žiadateľky. O uvedený pozemok sa pani Ivana Šimová dlhodobo stará. Diel č. 1
sa nachádza v oplotenom dvore vo vlastníctve žiadateľky. Obec uvedené pozemky nevyužíva.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúca.
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje v zmysle predloženého geometrického plánu č.
147/18 predaj časti pozemku p.č. 26976/101 – diel č. 1 vo výmere 55 m2 a diel č. 2 vo výmere
136 m2 podľa osobitného zreteľu pani Ivane Šimovej, bytom
za cenu 5,-- €/m2.
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré sú
v bezprostrednej blízkosti pozemkov kupujúcej – diel č. 2 a pozemkov, ktoré sú v oplotenom
dvore kupujúcej – diel č. 1. Kupujúca tieto nehnuteľnosti užíva. Obec pozemky nevyužíva.
Prevod je i v súlade § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúca.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

b) Zuzana Gabrižová a spol.
Poslanci schválili predaj pozemku v zmysle predloženého geometrického plánu č. 27/18 p.č.
26882/1 – diel č. 4 vo výmere 4 m2 a diel č. 5 vo výmere 2 m2 podľa osobitného zreteľu:
- Zuzane Gabrižovej, bytom
,
- Helene Klbečkovej, bytom
,
- Viere Hornákovej, bytom
,
- Eduardovi Gabrižovi, bytom
- Ladislavovi Gabrižovi, bytom
v podiele 14/144
2
za cenu 5,-- €/m .
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré sú pod
rodinným domom č. 120 vo vlastníctve kupujúcich. Kupujúci tieto nehnuteľnosti užívajú od
nadobudnutia nehnuteľnosti. Obec pozemky nevyužíva.
Prevod je i v súlade § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje v zmysle predloženého geometrického plánu č.
27/18 predaj časti pozemku p.č. 26882/1 – diel č. 4 vo výmere 4 m2 a diel č. 5 vo výmere 2
m2 podľa osobitného zreteľu:
- Zuzane Gabrižovej, bytom
v podiele 30/48,
- Helene Klbečkovej, bytom
v podiele 4/48,
- Viere Hornákovej, bytom
v podiele 14/144,
- Eduardovi Gabrižovi, bytom
v podiele 14/144
- Ladislavovi Gabrižovi, bytom
v podiele 14/144
2
za cenu 5,-- €/m .
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré sú pod
rodinným domom č. 120 vo vlastníctve kupujúcich. Kupujúci tieto nehnuteľnosti užívajú od
nadobudnutia nehnuteľnosti. Obec pozemky nevyužíva.
Prevod je i v súlade § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
10.Rôzne
a) Oslavy 138. výročia narodenia Gen. M.R. Štefánika
Starostka oboznámila prítomných s programom pripravovaných osláv 138. výročia narodenia
Gen. M. R. Štefánika. Poslanci prisľúbili aktívnu pomoc s organizovaním podujatia, následne
boli rozdelené jednotlivé úlohy.
b) Biocentrum
Poslanci rokovali o predloženej projektovej dokumentácie stavby Biocentrum Košariská,
ktorá bude realizovaná na p.č. 5509 v k.ú. Košariská. Stavebníkom stavby je Biomineral
s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava.

Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje predložený zámer výstavby stavby Biocentrum
Košariská, miesto stavby k.ú. Košariská, parc.č. 5509 pre potreby územného a stavebného
konania. Stavebníkom stavby je Biomineral s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

