Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 29.3.2017
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce
Ing. Lucia Havrlentová - 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
Peter Kollár – zástupca starostky
RNDr. Iveta Petrovičová – 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.
8.
9.

Otvorenie a kontrola uznesení
Činnosť obce od posledného zasadnutia
Projektové zámery obce
Kultúrno - spoločenské podujatia v obci
Záverečný účet obce za rok 2016
1. zmena rozpočtu obce 2017
Predaj pozemkov – p. Hořínková (osada U Šindelov)
Voľba hlavného kontrolóra
Rôzne

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Ing. Luciu Havrlentovú a Mgr. Alenu Petrákovú,
do návrhovej komisie Mgr. Vieru Michalicovú a Ing. Luciu Havrlentovú. Poslanci
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Starostka skonštatovala, že uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí nemali výkonný
charakter.
Poslanci zároveň schválili predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Ing. Lucia
Havrlentová, Mgr. Alena Petráková a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Viera Michalicová
a Ing. Lucia Havrlentová.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 3
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.
3. Projektové zámery obce
Starostka predložila poslancom projektové zámery obce (príloha č. 2) a zároveň ich vyzvala
na doplnenie o svoje podnety a návrhy.
4. Kultúrno-spoločenské podujatia v obci
Starostka informovala poslancov o už realizovaných a plánovaných kultúrno-spoločenských
podujatiach v obci v roku 2017.
5. Záverečný účet obce za rok 2016
Pracovníčka obecného úradu Anna Škarítková predložila poslancom Záverečný účet obce za
rok 2016 (viď príloha č. 3) a Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
Košariská za rok 2016 (viď príloha č. 4). Poslanci Stanovisko kontrolórky zobrali na vedomie
a jednohlasne schválili Záverečný účet obce. Zároveň poslanci rokovali o tvorbe rezervného
fondu a jeho použití.
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská berie na vedomie správu kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu obce Košariská za rok 2016.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 35.255,47€, 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.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
35.255,47€ v rozpočte obce na krytie nákladov splátok istiny úveru, nákup pozemkov popri
cyklochodníku a oproti základnej škole, dobudovanie oporného múrika popri cyklochodníku,
nákup obecnej techniky a rozšírenie verejného osvetlenia v obci.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0

6. 1. zmena rozpočtu obce 2017
Pracovníčka obecného úradu Anna Škarítková predložila poslancom návrh 1. zmeny rozpočtu
na rok 2017 (príloha č. 5), ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje 1. 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

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

282.992
0
3 000

1. zmena
rozpočtu
na
rok
2017
v€
+ 4.873
0
+ 42.063

1. zmena
rozpočtu
rok 2017
v€

285 992

+ 46 936

Rozpočet
na
rok
2017
v€
278 180
0

1. zmena
rozpočtu
na
rok
2017
v€
+ 9 907
+ 21 800

5 152

0

5 152

283 332

+ 31 707

315 039

na

287.865
0
45.063
332 928
1. zmena
rozpočtu
rok 2017
v€

na

288 087
21 800

za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Predaj pozemkov – p. Hořínková (osada U Šindelov)
Poslanci rokovali o predaji pozemku p.č. 1517/4 vo výmere 43 m2 žiadateľke Michaele
Hořínkovej. Predaj pozemku jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje prevod pozemku v k.ú. Košariská podľa
geometrického plánu úradne overeného Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
pod č.j. 85/17 časti E KN parc.č. 2354:
- diel č. 15 o výmere 43m2, ktorý odchádza do C KN parc.č. 1517/4 – orná pôda
v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu 5,-- €/m2, v prospech Michaely Hořínkovej, rod.
Arztovej, 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 novovzniknutú parcelu č. 1517/4 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Voľba hlavného kontrolóra
Starostka informovala poslancov o končiacom funkčnom období kontrolórky obce a následne
poslanci vyhlásili konanie voľby hlavného kontrolóra obce Košariská.
Uznesenie č. 12/2017
Obec Košariská vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Košariská
na stredu 10. 05. 2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Košariská.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok3 %) musí spĺňať:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Výhodou je:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického
smeru
- skúšky hlavného kontrolóra
- prax v kontrolnej činnosti alebo prax vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej
alebo technickej
- znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo
verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom
zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
3. Náležitosti prihlášky:
- osobné údaje kandidáta /meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktný údaj telefón, email/
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní- profesijný životopis
- kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- čestné prehlásenie o odbornej praxi
- čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely vykonania voľby HK
4. Spôsob doručenia prihlášky:
Písomnú prihlášku doručí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Košariská spolu
s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 26. 04. 2017 do
1100 hodiny v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Košariská –
NEOTVÁRAŤ,“ osobne alebo poštou na adresu: Obec Košariská, 906 15 Košariská 78
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0

