Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 16.4.2019
Prítomní:

Štefan Antol – starosta obce
Boris Havrlent – poslanec obecného zastupiteľstva – zástupca starostu
Adriána Hazuchová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu

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

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu:
Zasadnutie otvoril starosta obce Štefan Antol. Privítal všetkých prítomných,
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oboznámil ich s programom
zasadnutia:
1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Schválenie KPSS
5. Projektové zámery obce
- chodník pre peších Horné Košariská - projekt PPA - informácia,
- cyklochodník Horné Košariská - projekt MAS - informácia,
- rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska a športového areálu - informácia
- rekonštrukcia oplotenia cintorína - informácia
6. Žiadosť o posúdenie návrhu na odpredaj pozemkov
7. Žiadosť o prenájom pôdy
8. Návrh na zámenu pozemkov
9. Pozvánka na vstup do združenia „Subregión pod Bradlom“
10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (Slovenský cykloklub)
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
12. Schválenie záverečného účtu obce
13. Úprava rozpočtu na rok 2019
14 . Rôzne (ruža Generál Štefánik, cyklo preteky 25. máj)
15. Diskusia
16. Záver

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
predložený program rokovania Obecného zastupiteľstva
b) schvaľuje
predložený program rokovania Obecného zastupiteľstva

hlasovanie:

za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Mgr. Alenu Petrákovú a Borisa Havrlenta, do
návrhovej komisie Mgr. Vieru Michalicovú a Adriánu Hazuchovú Poslanci s uvedeným
návrhom jednohlasne súhlasili. Zapisovateľkou je Anna Škarítková.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje:
overovateľov zápisnice v zložení: Boris Havrlent, Mgr. Alena Petráková
a návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Viera Michalicová, Adriána Hazuchová
Zapisovateľka: Anna Škarítková.
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Starosta informoval prítomných o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí. Obecné zastupiteľstvo zobralo plnenie uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
plnenie uznesení z predchádzajúceho Obecného zastupiteľstva
b) berie na vedomie
plnenie uznesení z predchádzajúceho Obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Košariská
Starosta predložil poslancom vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (príloha č. 1).
Poslanci ho jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
predložený návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
b) schvaľuje
predložený návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Projektové zámery obce
- chodník pre peších Horné Košariská - projekt PPA - informácia,
- cyklochodník Horné Košariská - projekt MAS - informácia,
- rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska a športového areálu - informácia
- rekonštrukcia oplotenia cintorína - informácia
Starosta informoval prítomných o plánovaných projektových zámeroch obce. Obec bude
podávať (podala) žiadosti o poskytnutie dotácie, žiadosti o NFP:
a) „Chodník pre peších Horné Košariská“ – jedná sa o vybudovanie chodníka pre peších
popri hlavnej ceste v časti Horné Košariská.
Nakoľko sa zmenili podmienky ohľadom výšky dotácie, bude sa projektovať len časť
chodníka a to najkritickejší úsek – od rodiny Lajdovej smerom na Piešťany.
Z tohto dôvodu je potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu. Navyše sa posunul
termín zverejnenia výzvy na podanie žiadosti o NFP na júl 2019.
b) „Cyklochodník Horné Košariská– Javorinka“ – je vystavená objednávka na
vypracovanie projektovej dokumentácie spoločnosti zaoberajúcej sa projektovaním
dopravných stavieb. Termín zverejnenia výzvy na podanie žiadosti o NFP február
2020.
c) „Rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska a športového areálu“ – je podaná
žiadosť o poskytnutie dotácie. Projekt je zameraný na opravu múra a vstupných
priestorov, šatní, ktoré sú z bezpečnostného hľadiska v nevyhovujúcom stave,
dobudovanie lavičiek, oplotenia a úpravu areálu.
d) „Rekonštrukcia oplotenia cintorína“ – je podaná žiadosť o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. V prípade akceptovania
žiadosti by pridelené finančné prostriedky boli požité na rekonštrukciu oplotenia
cintorína.
Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
projektové zámery obce
- chodník pre peších Horné Košariská - projekt PPA
- cyklochodník Horné Košariská - projekt MAS
- rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska a športového areálu
- rekonštrukcia oplotenia cintorína
b) súhlasí
s predloženými projektovými zámermi obce
- chodník pre peších Horné Košariská - projekt PPA
- cyklochodník Horné Košariská - projekt MAS
- rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska a športového areálu
- rekonštrukcia oplotenia cintorína
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Žiadosť o posúdenie návrhu na odpredaj pozemkov
Starosta predložil poslancom žiadosť p. Petra Gašparíka, bytom 906 15 Košariská 292
o posúdenie návrhu na odpredaj pozemkov p.č. 5960/1, 5958/1 a 5959 v k.ú. Košariská vo
vlastníctve obce (príloha č. 2). Vzhľadom na to, že obec má na uvedených pozemkoch vlastný
investičný zámer (IBV) s predloženou žiadosťou nesúhlasí.

Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
Žiadosť p. Petra Gašparíka, 906 15 Košariská 292 o posúdenie návrhu na odpredaj
pozemkov p.č. 5960/1, 5958/1 a 5959 v k.ú. Košariská vo vlastníctve obce
b) nesúhlasí s návrhom na odpredaj pozemkov registra C p.č. 5960/1 – orná pôda
o výmere 30 662 m2, p.č. 5958/1 – orná pôda o výmere 30 257 m2 a p.č. 5959 –
ostatná plocha o výmere 3 200 m2 v k.ú. Košariská vedených na LV č. 2780 vo
vlastníctve obce
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Žiadosť o prenájom pôdy
Starosta obce predložil poslancom žiadosť spoločnosti Roľnícke družstvo Košariská s.r.o.,
906 15 Košariská 65 o prenájom pozemkov registra C p.č. 5958/1 – orná pôda o výmere
30 257 m2 a p.č. 5960/1 – orná pôda o výmere 30 662 m2 v k.ú. Košariská vedených na
LV č. 2780 vo vlastníctve obce Košariská (príloha č. 3). Ide o pozemky na ktorých má
obec investičný zámer (IBV). Momentálne sa pozemky využívajú na poľnohospodárske
účely. Žiadateľ plánuje uvedené pozemky využívať aj naďalej na poľnohospodárske účely
– pestovanie poľnohospodárskych plodín. Ročný prenájom spoločnosť ponúka vo výške
40,00 €/hektár a zároveň ponúka obci vyčlenenie plochy o výmere 200 m2 v areáli
Roľníckeho družstva. Poslanci s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasia s nasledovnými
podmienkami:
1. viazanie zmluvy s možnosťou výpovede,
2. prenájom pozemku v areáli Roľníckeho družstva vo výmere 200 m2 (v celku)
s oplotením a spevneným povrchom na účely uskladnenia obecnej techniky.

Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
b) prerokovalo
Žiadosť spoločnosti Roľnícke družstvo Košariská s.r.o., 906 15 Košariská 65
o prenájom pozemkov registra C p.č. 5958/1 – orná pôda o výmere 30 257 m2 a p.č.
5960/1 – orná pôda o výmere 30 662 m2 v k.ú. Košariská vedených na LV č. 2780 vo
vlastníctve obce Košariská.
c) súhlasí
s prenájmom pozemkov registra C vedených na LV č. 2780 vo vlastníctve obce
Košariská
spoločnosti Roľnícke družstvo Košariská s.r.o., 906 15 Košariská 65 p.č. 5958/1 –
orná pôda o výmere 30 257 m2 a p.č. 5960/1 – orná pôda o výmere 30 662 m2 v k.ú.
Košariská s nasledovnými podmienkami:
1. viazanie zmluvy s možnosťou výpovede,
2. prenájom pozemku v areáli Roľníckeho družstva vo výmere 200 m2 (vcelku)
s oplotením a spevneným povrchom na účely uskladnenia obecnej techniky.
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0

8. Návrh na zámenu pozemkov
Starosta predložil poslancom návrh p. Jany Kubovicovej Lachkovičovej, Dr. Št.
Osuského 530/22, 906 13 Brezová pod Bradlom na zámenu pozemkov p.č. 22897/101,
22897/102, 23444, 23669, 27036/1, 27036/3 27036/5 v celkovej výmere 843 m2 v jej
vlastníctve za pozemok vo vlastníctve obce Košariská, v k.ú. Košariská register C p.č.
24631 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 881 m2 (príloha č. 4). Pozemok p.č. 24631
je obecná cesta, ktorá síce je iba mapená, ale jej predajom by sa zamedzil prístup na
pozemky p.č. 24600/2, 24600/3 a 24630/1. Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo
z predloženou ponukou nesúhlasí.
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
Návrh p. Jany Kubovicovej Lachkovičovej, Dr. Št. Osuského 530/22, 906 13 Brezová
pod Bradlom na zámenu pozemkov p.č. 22897/101, 22897/102, 23444, 23669,
27036/1, 27036/3 27036/5 v celkovej výmere 843 m2 v jej vlastníctve za pozemok vo
vlastníctve obce Košariská, v k.ú. Košariská register C p.č. 24631 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 881 m2.
b) nesúhlasí
s predloženým návrhom zámeny pozemkov navrhovateľky p. Jany Kubovicovej
Lachkovičovej, Dr. Št. Osuského 530/22, 906 13 Brezová pod Bradlom na zámenu
pozemkov p.č. 22897/101, 22897/102, 23444, 23669, 27036/1, 27036/3 27036/5
v celkovej výmere 843 m2 v jej vlastníctve za pozemok vo vlastníctve obce Košariská,
v k.ú. Košariská register C p.č. 24631 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 881
m2.
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Pozvánka na vstup do združenia „Subregión pod Bradlom“
Starosta predložil poslancom list od združenia obcí „Subregión pod Bradlom“ v ktorom
ponúka našej obci opätovné členstvo v tomto združení (príloha č. 5). Poslanci odporúčajú
starostovi zistiť informácie o činnosti združenia (ciele združenia, projektové zámery,
vízie, výšku členského príspevku) a podmienkach vstupu. O vstupe do združenia bude
rokovať zastupiteľstvo na svojom ďalšom zasadnutí.
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
Pozvánka na vstup do združenia „Subregión pod Bradlom“
b) odporúča
starostovi obce zistiť ďalšie informácie o združení (ciele združenia, projektové
zámery, vízie, výšku členského príspevku a podmienky vstupu.)
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)

proti: 0
10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (Slovenský cykloklub)
Starosta predložil poslancom žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Slovenský
cykloklub na obnovu cykloturistických trás v okolí Bradla pri príležitosti 100. výročia
úmrtia M.R. Štefánika vo výške 2 000,00 € (príloha č. 6). Vzhľadom na to, že obec
v tomto roku plánuje rôzne podujatia súvisiace s výročím úmrtia a narodenia M.R.
Štefánika, ktoré sú finančne náročné uvedenú žiadosť poslanci neschválili.
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Slovenský cykloklub na obnovu
cykloturistických trás v okolí Bradla pri príležitosti 100. výročia úmrtia M.R.
Štefánika vo výške 2 000,00 €.
b) nesúhlasí
s poskytnutím finančného príspevku
pre Slovenský cykloklub na obnovu
cykloturistických trás v okolí Bradla pri príležitosti 100. výročia úmrtia M.R.
Štefánika vo výške 2 000,00 €.
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Starosta predložil poslancom žiadosť Ing. Petra Janeku Horný rad 538/13, 906 13
Brezová pod Bradlom o odkúpenie časti pozemku registra C vo vlastníctve obce p.č.
26993/1 – zastavaná plocha a nádvorie (príloha č. 7). Jedná sa o časť obecnej cesty vo
dvore žiadateľa. Predajom pozemku sa nezamedzí prístupu na iný pozemok ani nebude
obmedzené užívanie cesty. Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas k odpredaju
pozemku vo vlastníctve obce p.č. 26993/1 – zastavaná plocha a nádvorie ktorý
podmieňuje odčlenením pozemku geometrickým plánom a zameraním v teréne za
prítomnosti zástupcu obce. Náklady týkajúce sa zamerania, geometrického plánu a zápisu
do katastra znáša kupujúci.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
Žiadosť Ing. Petra Janeku, Horný rad 538/13, 906 13 Brezová pod Bradlom
o odkúpenie časti pozemku registra C vo vlastníctve obce p.č. 26993/1 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 33,3 m2.
b) dáva predbežný súhlas
žiadateľovi Ing. Petrovi Janekovi, Horný rad 538/13, 906 13 Brezová pod Bradlom
na odkúpenie časti pozemku registra C p.č. 26993/1 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 33,3 m2, vedenej na LV č. 720 vo vlastníctve obce. Konečné stanovisko
obec vydá po odčlenení pozemku geometrickým plánom a zameraním v teréne za
prítomnosti zástupcu obce.

hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
12. Schválenie záverečného účtu obce
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom Návrh záverečného účtu obce
(príloha č. 8) a stanovisko kontrolórky obce k nemu (príloha č. 9). Zároveň informovala
prítomných o výške prebytku hospodárenia za rok 2018. Poslanci uvedený návrh
záverečného účtu schválili, správu hlavnej kontrolórky obce zobrali na vedomie, schválili
použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 24.452,08 € na tvorbu rezervného
fondu. Zároveň prerokovali použite rezervného fondu na investičné zámery obce: splátky
istiny úveru, rekonštrukciu kotolne MŠ, vybudovanie cyklochodníka v časti Horné
Košariská – Javorinka, vybudovanie chodníka pre peších v časti Horné Košariská,
rekonštrukciu domu smútku, rekonštrukciu a modernizáciu futbalového ihriska
a športového areálu, rekonštrukciu oplotenia cintorína, výkup pozemkov.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie..
b) schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
b) berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
použitie prebytku hospodárenie za rok 2018
b) schvaľuje
použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 24.452,08 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších, na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
hlasovanie:

za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
použitie rezervného fondu obce
b) schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 48.021€ v rozpočte obce na krytie
nákladov: splátky istiny úveru, rekonštrukciu kotolne MŠ, vybudovanie
cyklochodníka v časti Horné Košariská – Javorinka, vybudovanie chodníka pre peších
v časti Horné Košariská, rekonštrukciu domu smútku, rekonštrukciu a modernizáciu
futbalového ihriska a športového areálu, rekonštrukciu oplotenia cintorína, výkup
pozemkov.
Hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
13. Úprava rozpočtu na rok 2019
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom prehľad o čerpaní rozpočtu
k 31.3.2019 a návrh 1. zmeny rozpočtu (príloha č. 10). Poslanci uvedený návrh jednohlasne
schválili.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
a) prerokovalo
návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2019
b) schvaľuje
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:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019
v€
484 046

1. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€
+ 76 777

1. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€
560 823

Bežné príjmy

320 046

+ 20 458

340 504

0

0

0

Finančné operácie príjmové

164 000

+ 56 319

220 319

Výdavky spolu

467 848

+ 52 078

519 926

Bežné výdavky

303 848

+ 46 722

350 570

Kapitálové príjmy

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

164 000

+ 5 356

169 356

0

0

0

16 198

+ 24 699

40 897

Hlasovanie:
za: 4 (Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr. Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková)
proti: 0
zdržal sa: 0
14 . Rôzne (ruža Generál Štefánik, cyklo preteky 25. máj)
Starosta v bode rôzne informoval poslancov o zrealizovaných a pripravovaných aktivitách
obce.
V parku bola vysadená ruža od šľachtiteľa Jána Bohma z Blatnej, ktorý ju vyšľachtil v roku
1931. Sponzorsky ju vysadil a obci daroval Ing. Ivan Druga z Nových Zámkov.
25. mája 2019 pripravuje poslankyňa Adriána Hazuchová 6. ročník podujatia CykloBradlo.
30. apríla je plánované tradičné ručné stavanie mája na „Salaskej“.
4. mája sa bude konať Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia
gen. M.R. Štefánika.
15. Záver
Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie
zastupiteľstva.

.......................................... ............................ ................................... .......................................
Štefan Antol
Anna Škarítková Mgr. Alena Petráková
Boris Havrlent
starosta obce
zapisovateľka
overovateľka
overovateľ

