Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 11.12.2018
Prítomní:

Štefan Antol – starosta obce
Boris Havrlent – poslanec obecného zastupiteľstva
Adriána Hazuchová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva –
prítomná od bodu 6
Ing. Martin Šlahor – poslanec obecného zastupiteľstva
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Hostia: Anežka Kostercová – riaditeľka MŠ Košariská
PaedDr. Martin Janšto – riaditeľ ZŠ Košariská
Mgr. Zuzana Durcová – farárka ECAV Košariská-Priepasné
Janka Hrajnohová
Ing. Jana Drhová

1. Otvorenie:
Zasadnutie otvoril starosta obce Štefan Antol. Privítal všetkých prítomných,
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oboznámil ich s programom
zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalej starostke obce
3. Úprava rozpočtu na rok 2018
4. Rozpočet na rok 2019 – 2021
5. Informácia o stave stavebných prác na dome smútku, TIK a dopravnom ihrisku
6. Statický posudok-materská škola
7. Zriadenie vecného bremena - žiadosť
8. Dotácia na CVČ Myjava - žiadosť
9. Facebook – určenie administrátora
10. Chodník Horné Košariská informácia
11. Garážovanie traktora
12. Parkovanie osobného automobilu
13. Kompostovisko pre potreby obce
14. Rôzne
Poslankyňa Mgr. Viera Michalicová navrhla doplniť program o bod zaoberajúci sa prípravou
podujatí 100. výročia úmrtia gen. M.R. Štefánika v budúcom roku. Program bol o tento bod
doplnený.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Ing. Martina Šlahora, Borisa Havrlenta, do
návrhovej komisie Mgr. Vieru Michalicovú a Mgr. Alenu Petrákovú. Poslanci s uvedeným
návrhom jednohlasne súhlasili. Zapisovateľkou je Anna Škarítková.
Uznesenie č. 48/2018

Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Ing. Martin
Šlahor, Boris Havrlent a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Viera Michalicová a Mgr. Alena
Petráková.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalej starostke obce
Starosta predložil poslancom návrh predchádzajúcej starostky na vyplatenie náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 19,5 dňa (príloha č. 1). Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostky Mgr.
Anny Abramovičovej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 19,5 dňa.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Úprava rozpočtu na rok 2018
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom prehľad o čerpaní rozpočtu
k 30.11.2018 a návrh 4. zmeny rozpočtu (príloha č. 2), ktorú poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje 4. 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
2018
v€
299.740

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
príjmové
Príjmy spolu

1. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€
-5.877

0
operácie

2. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

3. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

4. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

293.863

+11.652

305.515

+6.431

311.946

- 84

311.862

0

+ 900

900

+885

1.785

0

1.785

24.152

+ 46.630

70.782

0

70.782

0

70.782

0

107.782

323.892

+ 40.753

364.645

+ 12 552

377.197

+7.316

384.513

- 84

384.429

Rozpočet
na rok
2018
v€
306.744

1. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

2. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

3. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

-7.611

299.133

+ 19.664

318.797

+6.431

325.228

- 84

325.144

Kapitálové výdavky

10.500

+ 52.700

63.200

- 6.726

56.474

+885

57.359

0

57.359

Finančné
výdavkové
Výdavky spolu

1.926

0

1.926

0

1.926

0

1.926

0

1.926

319.170

+ 45.089

364.259

+ 12.938

377.197

+7.316

384.513

- 84

384.429

Bežné výdavky
operácie

4. zmena
rozpočtu na rok 2018
v€

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

4. Rozpočet na rok 2019 – 2021
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom návrh rozpočtu na rok 2019-2020
(príloha č. 3). Poslanci rozpočet na rok 2019 jednohlasne schválili a rozpočet na rok 20202021 zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2019.

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019
v€
484 046

Bežné príjmy

320 046

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie príjmové

164 000

Výdavky spolu

467 848

Bežné výdavky

303 848

Kapitálové výdavky

164 000

Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

0
16 198

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020
a 2021.

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2020
v€
325 866

Rozpočet na
rok 2021
v€
332 236

Bežné príjmy

325 866

332 236

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

0

0

302 745

314 809

Výdavky spolu

Bežné výdavky

302 745

314 809

Kapitálové výdavky

0

0

Finančné operácie výdavkové

0

0

23 121

17 427

Hospodárenie obce
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Informácia o stave stavebných prác na dome smútku, TIK a dopravnom ihrisku
Starosta obce informoval prítomných o priebehu stavebných prác na rekonštrukcii domu
smútku, opravu prestrešenia TIK a dopravnom ihrisku.
a) Rekonštrukcia domu smútku
Práce na dome smútku komplikuje počasie a dodávateľovi stavby chýbajú odborní
pracovníci. Práve prebieha výmena okien. Starosta bude apelovať na to, aby stavba bola
zabezpečená pred zatekaním. Zo strany obce starosta navrhuje stavebný dozor Ing. Petra
Poláčka.
b) Oprava prestrešenia TIK
Práce na oprave TIK sú pred dokončením a mali by byť zrealizované do konca roka
c) Dopravné ihrisko v MŠ
Dokončené je položenie dlažby na dopravnom ihrisku. Práce finišujú. V úzkej spolupráci
s MŠ a ZŠ sa pripravuje deň so záchrannými zložkami. Projekt bude do konca roka
ukončený.
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie informáciu o stave stavebných prác:
Rekonštrukcia „Domu smútku“
Oprava prestrešenia TIK
Dopravné ihrisko v areáli MŠ Košariská
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Statický posudok-materská škola
Starosta informoval prítomných o riešení situácie s narušenou statikou strechy na materskej
škole. Boli vypracované 2 statické posudky, ktoré potvrdili, že sa nejedná o havarijný stav.
Strop bol zafixovaný podpernými hranolmi. Po rozsiahlej diskusii poslanci dospeli k záveru,
že uvedeným problémom sa budú priebežne zaoberať. Starosta preverí či zaťaženie strechy
kamenivom je vhodné.
7. Zriadenie vecného bremena - žiadosť
Starosta predložil prítomným žiadosť Ing. Jany Drhovej, bytom
a Bc. Jána
Hajdučka, bytom
o zriadenie vecného bremena na parcele č. 6610 v k.ú.
Košariská vo vlastníctve obce (príloha č. 3). Súčasťou žiadosti je i geometrický plán č.
359/18. Vecné bremeno bude zriadené z dôvodu realizácie elektrickej prípojky, ktorá bude
umiestnená na p.č. 6609. Žiadatelia majú záujem na uvedenom pozemku postaviť rodinný
dom.
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje žiadosť Ing. Jany Drhovej, bytom
a
Bc. Jána Hajdučka,
o zriadenie vecného bremena na parcele registra „C“ č.

6610 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 198 m2 v k.ú. Košariská vo vlastníctve obce
vedenej na LV č. 2780 v zmysle predloženého geometrického plánu č. 179/2018 overeného
Správou katastra Myjava pod číslom 359/2018 z dôvodu realizácie elektrickej prípojky, ktorá
bude umiestnená na p.č. 6609.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Dotácia na CVČ Myjava – žiadosť
Starosta predložil poslancom žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti z obce Košariská
navštevujúce CVČ Myjava (príloha č.4). Finančné prostriedky, ktoré sú obci poukazované
v pdielových daniach na voľnočasové aktivity detí, obec používa na krytie aktivít detí na
území obce Košariská. Z uvedeného dôvodu nesúhlasí s poskytnutím vyššie uvedenej
dotácie.
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská neschvaľuje žiadosť mesta Myjava o poskytnutie dotácie
pre deti navštevujúce CVČ Myjava.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Facebook – určenie administrátora
Obec Košariská je prihlásená v sociálnej sieti Facebook. Doteraz bola administrátorka siete
bývalá starostka a Adriana Hazuchová. Poslanci sa dohodli, že administrátom bude naďalej
poslankyňa Adriana Hazuchová v úzkej spolupráci so starostom obce.
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská poveruje pani Adriánu Hazuchovú spravovať Facebook
stránku obce Košariská v spolupráci so starostom obce.
10. Chodník Horné Košariská - informácia
Starosta informoval poslancov o vyhlásení výzvy z MAS Myjava na budovanie chodníkov.
Vzhľadom na finančné možnosti výzvy sa bude obec uchádzať o prostriedky na vybudovanie
chodníka na Horné Košariská v úseku fara – križovatka na Myjavu.
11. Garážovanie traktora
Obecný traktor je zatiaľ dočasne garážovný na pozemku vo vlastníctve starostu obce. Poslanci
s tým súhlasia. Po preverení podmienok poistnej zmluvy traktora a dohode s Roľníckym
družstvom, bude následne traktor garážovaný v priestoroch areálu bývalého roľníckeho
družstva.
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská súhlasí s dočasným garážovaním
vlečkou na pozemku vo vlastníctve starostu obce.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

obecného traktora s

12. Parkovanie osobného automobilu
Starosta informoval poslancom, že vzhľadom na nedostatok voľného parkovacieho miesta na
jeho pozemku, bude osobný automobil obce renault parkovaný pri obecnom úrade.

13. Rôzne
a) Žiadosť o pomoc pri vyriešení problému Hrajnoha Pavel a Hrajnohová Janka –
Reptová Zuzana
Na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnila i pani Janka Hrajnohová, ktorá požiadala
o pomoc pri riešení problémov s prívodom vody cez pozemok pani Zuzany Reptovej
(príloha č. 5). Obec prisľúbila pomoc formou zorganizovanie spoločného stretnutia
zúčastnených strán a pracovníkov BVS.
b) Podujatia 100. výročia úmrtia gen. M.R.Štefánika - dopravný systém
V tomto bode programu poslanci rokovali o možnosti podať žiadosť o dotáciu na
rekonštrukciu priestorov pred múzeom. Projekt pre územné konanie je vypracovaný.
Chýba však realizačný projekt. Poslanci poverili Ing. Martina Šlahora komunikáciou
s projektantom Ing. Ševčíkom. Starosta bol poverený zistiť stav vlastníctva pozemkov pre
múzeom.
c) Určenie zástupcu starostu
Starosta obce informoval prítomných, že sa svojho zástupcu určuje pána Borisa Harvlenta.

