Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 29.11.2017
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
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Hostia: Štefan Antol – predseda Poľovníckeho združenia Košariská
Igor Kovár – správca obecných lesov
Otvorenie:
Zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Košariská
Prísediaci – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Kúpa pozemku

1. Otvorenie
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Petra Kollára a Mgr. Vieru Michalicovú, do
návrhovej a volebnej komisie Ing. Luciu Havrlentovú a RNDr. Ivetu Petrovičovú. Poslanci
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Poslanci schválili predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Peter
Kollár, Mgr. Viera Michalicová a návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení Ing.
Lucia Havrlentová a RNDr. Iveta Petrovičová.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Košariská
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa zúčastnil i predseda Poľovníckeho združenia
Košariská Štefan Antol a správca obecných lesov Igor Kovár. Poslanci rokovali
o predloženom návrhu nájomnej zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom
revíri Košariská. Starostka predložila predsedovi združenia požiadavky obce, ktorý o nich
bude informovať ostatných členov združenia a svoje stanovisko dodá na obecný úrad do

11.12.2017. Následne sa o podmienkach zmluvy bude rokovať na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Poslanci splnomocnili starostku obce zastupovaním obce Košariská vo veciach poľovníctva.
Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská splnomocňuje starostku obce Mgr. Annu Abramovičovú,
bytom 906 15 Košariská 104, nar. 4.2.1967 (ďalej ako „splnomocnenec“) k zastupovaniu
obce Košariská vo veciach poľovníctva v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon
o poľovníctve“)
Splnomocnenec je na základe tohto splnomocnenia:
a) Povinný konať v súlade so zákonom o poľovníctve v prospech Poľovníckeho
združenia Košariská, IČO 36125202,
b) Oprávnený
- zvolávať a zúčastňovať sa zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, na týchto
zhromaždeniach hlasovať a byť volený
- podávať návrhy, žiadosti a odvolania vo veciach poľovníctva a preberať písomnosti
súvisiace s poľovníctvom,
- udeliť v prípade potreby v zmysle §33a Občianskeho zákonníka v platnom znení
splnomocnenie inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa vo veci
zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v zmysle § 5 ods. 3 zákona
o poľovníctve.
Splnomocnenec toto splnomocnenie prijal v celom rozsahu.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Prísediaci – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Poslanci prerokovali žiadosť Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom o zvolenie
prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom. Vzhľadom k tomu, že obec nemá
vhodného kandidáta, ktorý by zodpovedne plnil uvedenú úlohu nevolí žiadneho prísediaceho.
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská nevolí prísediaceho okresného súdu Nové Mesto nad
Váhom za Obec Košariská.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Kúpa pozemkov
Poslanci rokovali o vykúpení pozemkov pod vybudovaným oporným múrikom pri stavbe
„Cyklistická cestička v úseku Dolné Košariská – námestie Košariská“. Poslanci jednohlasne
schválili zámer vykúpiť pozemky podľa geometrického plánu č. 189/2016 vyhotoviteľa
GEOGIS SK s.r.o. za cenu 1,66 €/m2. Jedná sa o novovzniknuté pozemky p.č. 27315/3,
27364/27, 27364/26 a 27364/25.
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje prevod majetku – kúpu pozemkov ktoré sa
nachádzajú v obci a k.ú. Košariská podľa geometrického plánu č. 189/2016 vyhotoviteľa
GEOGIS SK s.r.o, parcely č. 27315/3, 27364/27, 27364/26 a 27364/25 za cenu 1,66/m2.

Kupované pozemky boli použité na vybudovanie oporného múrika pri stavbe „Cyklistická
cestička v úseku Dolné Košariská – námestie Košariská“.

