Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 10.5.2017
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
RNDr. Iveta Petrovičová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Peter Kollár – zástupca starostky
Ing. Lucia Havrlentová - poslankyňa obecného zastupiteľstva

Otvorenie:
Zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a kontrola uznesení
Činnosť obecného úradu od posledného zasadnutia
Voľba hlavného kontrolóra obce
Príspevok nemocnici Myjava – mimoriadne členské ZMOS
Žiadosť o vyjadrenie sa k využitiu pozemku na nepoľnohospodárske účely
Sťažnosť a žiadosť občanov
Rôzne – podujatia

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla RNDr. Ivetu Petrovičovú a Mgr. Vieru
Michalicovú, do návrhovej a volebnej komisie Mgr. Vieru Michalicovú 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. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Viera
Michalicová, RNDr. Iveta Petrovičová a návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení
Mgr. Viera Michalicová a Mgr. Alena Petráková.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 3
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. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská berie na vedomie činnosť obecného úradu od posledného
zasadnutia dňa 29.3.2017.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Uznesením č. 12/2017 obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce na
deň 10.5.2017. Prihlásila sa jedna uchádzačka a to Ing. Daniela Kovačechová. Poslanci ju
do tejto funkcie jednohlasne zvolili s účinnosťou od 26.5.2017. Dĺžka výkonu jej funkcie je
do 25.5.2023. Zároveň poslanci schváli pracovný úväzok v rozsahu 3% a podrobnosti
pracovnej zmluvy. Mesačný plat kontrolórky schválili vo výške 31,50 €.
Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách podľa § 18 zákona 369/1990
1) volí do funkcie hlavnej kontrolórky Ing. Danielu Kovačechovú, nar.
s účinnosťou od 26. 05. 2017 do 25. 05. 2023.
2) schvaľuje náležitosti pracovnej zmluvy
a) druh práce vyplýva z § 8 zákona 369/1990 a z ust. § 20 štatútu obce
a z pripojeného popisu pracovnej činnosti v rozsahu 3% pracovného úväzku
b) miesto výkonu práce – obec Košariská
c) deň nástupu do práce 26. 05. 2017
3) určuje – podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 – plat hlavného kontrolóra
nasledovne: základná mzda (priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 912,€ x 1,15) x 3% = 31,50 €.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Príspevok nemocnici Myjava – mimoriadne členské ZMOS
Starostka predložila poslancom žiadosť Nemocnice s poliklinikou Myjava o poskytnutie
príspevku na zabezpečenie činnosti nemocnice (príloha č. 2). Poslanci odsúhlasili príspevok
vo výške 3,-- €/obyvateľ formou mimoriadneho členského príspevku do ZMO Myjavského
regiónu.
Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadne členské ZMO Myjavského regiónu v sume 3,€/obyvateľ.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Žiadosť o vyjadrenie sa k využitiu pozemku na nepoľnohospodárske účely
Starostka predložila poslancom žiadosť od Emila Vatrta na vyjadrenie k využitiu pozemku na
nepoľnohospodárske účely – ako farma (príloha č. 3). Jedná sa o pozemok p.č. 5512.
K žiadosti bola priložená snímka z mapy na ktorej boli vyznačené 2 stavby. Obecné
zastupiteľstvo uvedenú žiadosť nechválilo z dôvodu jej nekompletnosti. Požadované
stanovisko obec vydá v územnom konaní.

Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách neschvaľuje žiadosť p. Emila Vatrta o vydanie
stanoviska k využívaniu pozemku č. 5512 na nepoľnohospodárske účely. Požadované
stanovisko obec vydá v územnom konaní.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Sťažnosť a žiadosť občanov
a) Na Obecné zastupiteľstvo bola adresovaná žiadosť pani Marty Audovej o zváženie
a prehodnotenie platenia poplatku za komunálny odpad (príloha č. 4). Vzhľadom k tomu, že
o prehodnotení poplatku nerozhoduje obecné zastupiteľstvo, pani Audovej bola doručená
písomná odpoveď z obecného úradu v ktorej sú uvedené podmienky platenia poplatku
a možnosti vývozu komunálneho odpadu.
b) Starostka predložila poslancom Žiadosť o riešenie pre vedenie obce a obecné
zastupiteľstvo od pani Marty Bajcarovej (príloha č. 5). Pani Bajcarová žiada o pomoc pri
riešení jej problému s parkovaním pri jej príjazdovej ceste k domu, ktoré jej znemožňuje
prístup k vchodu do domu. Zároveň upozornila na potrebu odvodniť časť vyššie uvedenej
miestnej komunikácie. Poslanci navrhli upozorniť majiteľov parkovaných áut na to, aby pri
parkovaní zohľadnili potrebu zachovania bezproblémového vstupu do domu. Odvodnenie je
z dôvodu vysokých finančných nákladov momentálne nemožné vykonať, keďže pri
odvodnení musí prísť k rozkopávke miestnej komunikácie v dvoch úsekoch.
7. Rôzne – podujatia
Starostka informovala poslancov o pripravovaných najbližších kultúrnych podujatiach
a zároveň sa otvorila téma blížiacich sa okrúhlych výročí a to 100. výročie vzniku
Československej republiky, ktoré bude v roku 2018, 100. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika,
ktoré bude v roku 2019 a 140. výročie narodenia gen. M.R. Štefánika, ktoré bude v roku
2020.

