Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 15.12.2017
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce
Ing. Lucia Havrlentová - poslankyňa obecného zastupiteľstva
Peter Kollár – zástupca starostky
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
RNDr. Iveta Petrovičová – poslankyňa 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
Poľovníctvo – nájomná zmluva
4. zmena rozpočtu obce 2017
Rozpočet 2018, 2019, 2020
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 – ZŠ, MŠ
7. Žiadosť CVČ Piešťany
8. Žiadosti o predaj a prenájom obecných pozemkov
9. Predaj prebytočného majetku - multicary
10. Rôzne – erb - žiadosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Vieru Michalicovú, Petra Kollára, do
návrhovej a volebnej komisie Ing. Luciu Havrlentovú a Mgr. Alenu Petrákovú. Poslanci
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Starostka prítomných informovala o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí.
Poslanci zároveň schválili predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Viera
Michalicová, Peter Kollár a návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení Ing. Lucia
Havrlentová a Mgr. Alena Petráková.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2017
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.
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie činnosť obecného úradu od
posledného riadneho zasadnutia bez výhrad.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Poľovníctvo – nájomná zmluva
Na rokovaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnil i predseda Poľovníckeho združenia
Košariská p. Štefan Antol. Už na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva sa rokovalo
o podmienkach novej zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri
Košariská. Poľovné združenie predložilo návrh spolupráce (viď príloha č. 2) a navrhuje
nasledovné:
- výšku nájmu 0,50€/ha/rok za poľnohospodársku pôdu a 1,-- €/ha/rok za lesný
pozemok, alebo plošne 0,80 €/ha/rok
- brigádnickú činnosť v prospech obce po dobu platnosti zmluvy:
o vyčistenie vysadeného pásu v lokalite Kopec od buriny po dohode so
správcom obecných lesov – 1-krát ročne,
o vykosenie cintorína v Košariskách a U Mosnákov – 1-krát ročne,
o bezodplatné poskytnutie diviny na 2 akcie organizované v priebehu roka
obcou
- ostatné požiadavky zo strany obecného úradu budú riešené konštruktívnou dohodu so
zastupiteľmi poľovníckeho združenia.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom Poľovníckeho združenia Košariská
a schvaľuje nájom pozemkov vo vlastníctve obce podľa vyššie uvedených podmienok.
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje nájom pozemkov užívaných pre účel
poľovného revíru vo výške 0,50 €/ha/rok za poľnohospodársku pôdu a 1,-- €/ha/rok za lesný
pozemok a súhlasí s predloženou ponukou spolupráce počas trvania nájomnej zmluvy.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
4. 4. zmena rozpočtu obce 2017
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková, predložila poslancom návrh 4. zmeny rozpočtu na rok
2017 (príloha č. 3) a prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.11.2017. Poslanci túto zmenu
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje 4. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.4 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:
Rozpo
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4. zmena
čet na rozpočtu na rok
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278 180
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296.107

+ 14.864

310.971

+ 2.206

313.177

0
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0
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0
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0

5.152

0
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za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Rozpočet 2018, 2019, 2020
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020
(príloha č. 4). Poslanci rozpočet na rok 2018 jednohlasne schválili. Rozpočet na rok
2019,2020 jednohlasne zobrali na vedomie. K rozpočtu bolo priložené i stanovisko hlavnej
kontrolórky obce (príloha č. 5), ktorá odporúča rozpočet na rok 2018 schváliť a rozpočet na
rok 2019-2020 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2018.

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2018
v€
323 892

Bežné príjmy

299 740

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie príjmové

24 152

Výdavky spolu

319 170

Bežné výdavky

306 744

Kapitálové výdavky

10 500

Finančné operácie výdavkové

1 926

Hospodárenie obce

4 722

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019
a 2020.
Rozpočet na
Rozpočet na
rok 2019
rok 2020
v€
v€
309 775
316 755
Príjmy spolu
Bežné príjmy

309 775

316 755

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

0

0

Výdavky spolu

308 282

316 656

Bežné výdavky

308 282

316 656

Kapitálové výdavky

0

0

Finančné operácie výdavkové

0

0

1 493

99

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

Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie stanovisko hlavnej kotrolórky obce
k rozpočtu na rok 2018-2020.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 – ZŠ, MŠ
Starostka predložila prítomným Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2016/2017, ktorú vypracoval riaditeľ miestnej základnej školy
PaedDr. Martin Janšto (príloha č. 6). Poslanci túto správu jednohlasne schválili.
Starostka predložila prítomným Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Košariská za šk.
rok 2016/2017, ktorú vypracovala riaditeľka materskej školy Viera Miklášová (príloha č. 7).
Poslanci túto správu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 v Základnej škole M.R.Štefánika
v Košariskách.

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti MŠ
Košariská za školský rok 2016/2017.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Žiadosť CVČ Piešťany
Poslanci rokovali o predloženom návrh na finančné vysporiadanie medzi Mestom Piešťany,
ako poskytovateľom finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného
času a obcou Košariská (príloha č. 8). Finančné prostriedky, ktoré sú obci poukazované
v podielových daniach na voľnočasové aktivity detí, obec používa na krytie aktivít detí na
území obce Košariská. Z uvedeného dôvodu nesúhlasí s predloženým návrhom.
Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách neschvaľuje Dohodu o spolupráci medzi mestom
Piešťany a obcou Košariská – centrum voľného času.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Žiadosti o predaj a prenájom obecných pozemkov
Obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí schválilo zámer odpredať pozemok p.č.
23422 – trvale trávnatý porast o výmere 28 m2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
uvedeného pozemku manželom Anne Batkovej a Milanovi Batkovi, obaja bytom
za
cenu 5,-- €/m2.
Uznesenie č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje prevod pozemku v k.ú. Košariská E KN p.č.
23422 – trvale trávnatý porast o výmere 28 m2 v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu 5,-- €/m2,
v prospech manželov Anny Batkovej rod. Porubskej a Milana Batku, trvale bytom
.
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré
bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúcej. Kupujúca tieto nehnuteľnosti
užíva 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 hradí kupujúci.
Zámer predať pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo rokovalo i o prenájme pozemku p.č. 26282/1 – trvale trávnatý porast
o výmere 79 m2 manželom Ing. Lucii Belicovej a Ing. Matejovi Belicovi. Prenájom sa
uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac a cena nájmu je 0,26€/m2/rok.
Uznesenie č.52/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje prenájom pozemku p.č. 26282/1 – trvale
trávnatý porast v k.ú. Košariská o výmere 79 m2 manželom Ing. Lucii Belicovej a Ing.

Matejovi Belicovi, bytom
a doba prenájmu je na dobu neurčitú.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

. Cena prenájmu sa určuje vo výške 0,26€/m2/rok

9. Predaj prebytočného majetku – multicary
Poslanci rokovali o predaji prebytočného majetku obce – multicary, ktorá je nepojazdná.
Vzhľadom k tomu, že obec zakúpila traktor a oprava multicary je finančne nákladná, stáva sa
pre obec prebytočnou. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predajnú cenu vo výške 800,-- €
a poveruje starostku jej predajom.
Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje predaj obecného majetku – multicara za cenu
800,-- € a poveruje starostku jej predajom.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

10. Rôzne – erb - žiadosť
Starostka predložila poslancom Žiadosť o poskytnutie podoby erbu a súhlasu použiť erb obce
Košariská od vydavateľstva AITEC s.r.o., Bratislava (príloha č. 9). Erb bude použitý
v učebnici vlastivedy pre 4. ročník žiakov základnej školy autorov J. Dudášovej, P. Mäsiara
a P. Muchovej. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s použitím erbu na vyššie uvedené účely.
Uznesenia č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách súhlasí s použitím erbu pre potreby vydavateľstva
AITEC s.r.o za účelom použitia v učebnici vlastivedy pre 4. ročník základnej školy autorov J.
Dudášovej, P. Mäsiara a P. Muchovej.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

