Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 2.10.2017
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce
Ing. Lucia Havrlentová - poslankyňa obecného zastupiteľstva
Peter Kollár – zástupca starostky
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva – prítomná od
bodu 3
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
RNDr. Iveta Petrovičová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
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:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Činnosť obce od posledného zasadnutia
3. Odpadové hospodárstvo – aktuálne informácie
4. Projektové zámery obce – bilancia
5. Použitie rezervného fondu
6. 2. a 3. zmena rozpočtu obce na rok 2017
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
8. Individuálna výročná správa obce za rok 2016
9. VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
10. Pracovný poriadok obce
11. VZN o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane
12. Žiadosti o predaj a prenájom obecných pozemkov – Milan Batka a Anna Batková,
Matej Belica a Lucia Belicová, Ivana Šimová, Roľnícke družstvo Košariská
13. Prenájom poľovného revíru
14. Rôzne – Ján Stančík, súhlas na použitie erbu obce
1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Alenu Petrákovú, Ing. Luciu Havrlentovú,
do návrhovej a volebnej komisie RNDr. Ivetu Petrovičovú a Petra Kollára. Poslanci
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Starostka prítomných informovala o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí.
Poslanci zároveň schválili predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Alena
Petráková, Ing. Lucia Havrlentová a návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení Peter
Kollár a RNDr. Iveta Petrovičová.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Činnosť obecného úradu 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. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie činnosť obecného úradu od
posledného riadneho zasadnutia bez výhrad.
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Odpadové hospodárstvo – aktuálne informácie
Starostka informovala prítomných o aktuálnej situácii týkajúcej sa odpadového hospodárstva
v obci. Spoločnosť ENVI-PAK, a.s., Bratislava vypovedala obci zmluvu o podmienkach
prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov z dôvodu
novelizácie zákona o odpadoch. Po prijatí novely spoločnosť nedokáže plniť zmluvné
podmienky. Výpoveď zmluvy dostali viaceré obce v rámci celého Slovenska. Obec sa bude
snažiť vyriešiť uvedený stav uzatvorením novej zmluvy s inou spoločnosťou.
4. Projektové zámery obce – bilancia
Starostka predložila poslancom bilanciu Potrieb a projektových zámerov obce (príloha č. 2)
v rámci ktorej informovala prítomných o plnení jednotlivých zámerov obce. Poslanci zobrali
uvedený materiál na vedomie.
Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská berie na vedomie hodnotenie projektových zámerov obce
Košariská na rok 2017.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Použitie rezervného fondu
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková informovala prítomných o potrebe použitia rezervného
fondu na kapitálové výdavky a to konkrétne na vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v osade
U Mosnákov. V tejto časti dochádza k častým pretrhnutiam drôtového vedenia rozhlasu.
Zároveň bola obci schválená dotácia na zakúpenie strojového vybavenia v ŠJ, kde je potrebné
i spolufinancovanie obce. Poslanci jednohlasne schválili použitie rezervného fondu na vyššie
uvedené výdavky.
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje použitie rezervného fondu v rozpočte obce
na krytie nákladov spojených s rozšírením a rekonštrukciou miestne rozhlasu a vybavenie
kuchyne v ŠJ.
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0
6. 2. a 3. zmena rozpočtu obce na rok 2017
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom návrh 2. zmeny rozpočtu (príloha č.
3), ktorou boli do rozpočtu zapracované príjmy a výdavky zo ŠR. Poslanci uvedenú zmenu
zobrali na vedomie.
Zároveň predložila poslancom návrh 3. zmeny rozpočtu a plnenie rozpočtu k 31.8.2017
(príloha č. 4). Uvedenú zmenu poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie 2. 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:
Rozpočet
na rok
2017
v€
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

1. zmena
rozpočtu na rok 2017
v€

282.992

+ 4.873

287.865

+ 8.020

295.885

0

0

0

0

0

3 000

+ 42.063

45.063

0

45.063

285 992

+ 46 936

332 928

+ 8.020

340.948

Rozpočet
1. zmena
na rok
rozpočtu na rok 2017
2017
v€
v€
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

2. zmena
rozpočtu na rok 2017
v€

2. zmena
rozpočtu na rok 2017
v€

278 180

+ 9 907

288 087

+ 8.020

296.107

0

+ 21 800

21 800

0

21.800

5 152

0

5 152

0

5.152

283 332

+ 31 707

315 039

+ 8.020

323.059

za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje 3. 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:
Rozpočet
na rok
2017
v€
Bežné príjmy

282.992

1. zmena
rozpočtu na rok 2017
v€
+ 4.873

287.865

2. zmena
rozpočtu na rok 2017
v€
+ 8.020

295.885

3. zmena
rozpočtu na rok
2017 v €
+ 9.457

305.342

Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

0

0

0

0

0

+ 49.400

49.400

3 000

+ 42.063

45.063

0

45.063

0

45.063

285 992

+ 46 936

332 928

+ 8.020

340.948

+ 58.857

399.805

Rozpočet
1. zmena
na rok
rozpočtu na rok 2017
2017
v€
v€
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

2. zmena
rozpočtu na rok 2017
v€

3. zmena
rozpočtu na rok
2017 v €

278 180

+ 9 907

288 087

+ 8.020

296.107

+ 14.864

310.971

0

+ 21 800

21 800

0

21.800

+ 42.880

64.680

5 152

0

5 152

0

5.152

0

5.152

283 332

+ 31 707

315 039

+ 8.020

323.059

+ 57.744

380.803

za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
Starostka predložila poslancom Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
k 31.12.2016 (príloha č. 5). Poslanci jednohlasne zobrali uvedenú správu na vedomie.
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky k 31.12.2016 obce Košariská bez pripomienok.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Individuálna výročná správa obce za rok 2016
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom Individuálnu výročnú správu obce
za rok 2016 (príloha č. 6), ktorú poslanci jednohlasne zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za
rok 2016.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
9. VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Starostka predložila poslancom návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb (príloha č. 7). Poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

10. Pracovný poriadok obce
Starostka predložila poslancom návrh Pracovného poriadku obce Košariská (príloha č. 8).
Poslanci tento poriadok jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje Pracovný poriadok obce Košariská.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
11. VZN o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane
Starostka predložila poslancom návrh VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane (príloha č. 9). Poslanci uvedené VZN
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje VZN č. 2/2017 o miestach určených na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
12. Žiadosti o predaj a prenájom obecných pozemkov – Milan Batka a Anna Batková,
Ing. Matej Belica a Ing. Lucia Belicová, Ivana Šimová, Roľnícke družstvo Košariská
a) Milan Batka a Anna Batková
Starostka predložila poslancom žiadosť manželov Milana Batku a Anny Batkovej, bytom
o odkúpenie pozemku registra „E“ p.č. 23422- trvale trávnatý porast o výmere 28
2
m (príloha č. 10). Pozemok sa nachádza v oplotenom dvore, ktorý manželia užívajú. Obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku.
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje zámer na odpredaj pozemku registra „E“
parc. č. 23422 – trvale trávnatý porast o výmere 28m2 v k.ú. Košariská.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) Ing. Matej Belica a Ing. Lucia Belicová
Starostka predložila poslancom žiadosť manželov Ing. Mateja Belicu a Ing. Lucii Belicovej,
bytom
o prenájom alebo predaj obecného pozemku p.č. 26282/1 – trvale trávnatý
porast o výmere 79 m2 (príloha č. 11). Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom uvedeného
pozemku. K možnosti jeho predaja sa však vyjadrí až po zameraní pozemku v teréne
geodetom, nakoľko z priloženej snímky mapy nie je možné presne určiť hranicu pozemku
a momentálneho užívateľa.

Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje žiadosť manželov Ing. Lucii Belicovej a Ing.
Mateja Belicu,
o prenájom pozemku registra „C“ p.č. 26282/1 – trvale
trávnatý porast v k.ú. Košariská o výmere 79 m2. K možnosti jeho predaja sa obecné
zastupiteľstvo vyjadrí až po zameraní pozemku v teréne geodetom, nakoľko z priloženej
snímky mapy nie je možné presne určiť hranicu pozemku a momentálneho užívateľa.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
c) Ivana Šimová
Starostka predložila poslancom žiadosť Ivany Šimovej,
o odkúpenie časti
pozemku E KN 22976/101 – ostatná plocha (príloha č. 12). Jedná sa o časť pozemku, ktorú
dlhodobo žiadateľka užíva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať uvedenú časť
pozemku po jej odčlenení geometrickým plánom a zameraní v teréne.
Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje zámer na odpredaj časti pozemku registra
„E“ parc. Č. 22976/101 – ostatná plocha v k.ú. Košariská po jeho zameraní v teréne
a geometrickom odčlenení.
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
d) Roľnícke družstvo Košariská
Starostka predložila poslancom žiadosť Roľníckeho družstva Košariská s.r.o., Košariská 65
o prenájom pôdy vo vlastníctve obce Košariská p.č. 5890/1, 5958/1, 5960/1, 5949 (príloha č.
13). Vzhľadom na to, že žiadosť bola podaná deň pred konaním zasadnutia obecného
zastupiteľstva, bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí.
13. Prenájom poľovného revíru
Starostka predložila poslancom návrh Zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru
Košariská. Vzhľadom na to, že uvedený návrh spolu s Podkladmi k zhromaždeniu vlastníkov
poľovných pozemkov bol dodaný na obecný úrad pár dní pred konaním zasadnutia obecného
zastupiteľstva, bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí.
14. Rôzne – Ján Stančík, súhlas na použitie erbu obce
a) Ján Stančík
Starostka predložila poslancom žiadosť Jána Stančíka o vyjadrenie zámeru k stavbe rodinného
domu na parcele č. 5955/1 v k.ú. Košariská (príloha č. 15). Jedná sa o výstavbu domu
v lokalite U Martinkov. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom v prípade
splnenia nasledujúcich podmienok:
- vyriešenie a predloženie povolenia výstavby prístupovej cesty
- znášanie výstavby a následnej starostlivosti príslušnej infraštruktúry vrátane
prístupovej cesty a osvetlenia na vlastné náklady.
Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým zámerom využitia časti parcely 5955/1 na
stavebné účely pre potreby výstavby rodinného domu pána Jána Stančíka za nasledujúcich
podmienok:

-

vyriešenie a predloženie povolenia výstavby prístupovej cesty obci Košariská
znášanie výstavby a následnej starostlivosti príslušnej infraštruktúry vrátane
prístupovej cesty a osvetlenia na vlastné náklady.

za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) Súhlas na použitie erbu obce
Starostka predložila poslancom Žiadosť o súhlas na použitie erbu obce Košariská od
spoločnosti Stingray Studio s.r.o., Trnavská cesta 34, Bratislava (príloha č. 14). Erb má byť
použitý na internetovom portáli Kopanice.sk. Vzhľadom k tomu, že obec Košariská umožňuje
používanie svojho erbu len organizáciam a združeniam, ktorých je členom, poslanci túto
žiadosť jednohlasne neschválili.
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách neschvaľuje žiadosť spoločnosti Stingray Studio s.r.o,
Trnavská cesta 34, 821 02 Bratislava o použití erbu obce Košariská na internetovom portáli
Kopanice.sk.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

