Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 22.3.2018
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce
Peter Kollár – zástupca starostky
RNDr. Iveta Petrovičová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Ing. Lucia Havrlentová - poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Viera Michalicová – 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 obce od posledného zasadnutia
Projektové zámery obce a kultúrno - spoločenské podujatia v obci
Záverečný účet obce za rok 2017
1. zmena rozpočtu obce na rok 2018
Žiadosti – Juraj Šimon, Zuzana Gabrižová, Roľnícke družstvo Košariská s.r.o.
Rôzne

1. Otvorenie a kontrola uznesení
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Alenu Petrákovú, RNDr. Ivetu Petrovičovú,
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. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Alena
Petráková, RNDr. Iveta Petrovičová a návrhovú komisiu v zložení RNDr. Iveta Petrovičová
a Peter Kollár.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2018
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.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách berie na vedomie hlavné oblasti činnosti obecného
úradu od 15.12.2017.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Projektové zámery obce a kultúrno - spoločenské podujatia v obci
Starostka predložila poslancom projektové zámery obce a plánované kultúrno-spoločenské
podujatia v obci (príloha č. 2). Poslanci oba návrhy jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje Projektové zámery obce a kultúrno spoločenské podujatia v obci.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Záverečný účet obce za rok 2017
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom Návrh záverečného účtu obce za rok
2017 (príloha č. 3). Poslanci tento návrh jednohlasne schválili bez výhrad. Zároveň schválili
i predloženú správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2017
(príloha č. 4). Poslanci rokovali o použití prebytku hospodárenia obce a schválili jeho použitie
na tvorbu rezervného fondu v plnej výške. Poslanci schválili i použitie rezervného fondu na
krytie kapitálových výdavkov obce na nasledovné investičné aktivity: splátky istiny úveru,
rekonštrukciu kotolne na OcÚ, rekonštrukciu miestnych komunikácií, nákup pozemkov,
rekonštrukciu miestneho rozhlasu, rekonštrukciu domu smútku, vybudovanie detského
dopravného ihriska v MŠ, vybudovanie detského ihriska v ZŠ, vybudovanie technického
dvora.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2017.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 29.585,63 €, 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. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 47.500€
v rozpočte obce na krytie nákladov: splátok istiny úveru, rekonštrukciu kotolne na OcÚ,
rekonštrukciu miestnych komunikácií, nákup pozemkov, rekonštrukciu miestneho rozhlasu,
rekonštrukciu domu smútku, vybudovanie detského dopravného ihriska v MŠ, vybudovanie
detského ihriska v ZŠ, vybudovanie technického dvora.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
5. 1. zmena rozpočtu obce na rok 2018
Pracovníčka OcÚ Anna Škarítková predložila poslancom návrh 1. zmeny rozpočtu (príloha č.
5), ktorú poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 9/2018
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
2018
v€
Bežné príjmy

299.740

1. zmena
rozpočtu
na rok
2018
v€
-5.877

1. zmena
rozpočtu na
rok 2018
v€
293.863

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

24.152

+ 46.630

70.782

323.892

+ 40.753

364.645

Rozpočet
na rok
2018
v€

1. zmena
rozpočtu na
rok 2018
v€

0

Bežné výdavky

306.744

1. zmena
rozpočtu
na rok
2018
v€
-7.611

Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

10.500

+ 52.700

63.200

1.926

0

1.926

319.170

+ 45.089

364.259

za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0

299.133

6. Žiadosti – Juraj Šimon, Zuzana Gabrižová, Roľnícke družstvo Košariská s.r.o.
a) Starostka predložila poslancom žiadosť Zuzany Gabrižovej o predaj pozemku vo
vlastníctve obce (príloha č. 6). Jedná sa o pozemok p.č. 26822/1 diel č. 4 o výmere 4 m2 a diel
č. 5 o výmere 2m2 podľa GP č. 27/18. Uvedené pozemky sa nachádzajú pod domom
žiadateľky. Obecné zastupiteľstvo podľa osobitného zreteľa jednohlasne schválilo predaj
uvedených pozemkov za cenu 5,-- €/m2.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Košariská schvaľuje v zmysle predloženého geometrického plánu č.
27/18 predaj časti pozemku p.č. 26882/1 – diel č. 4 vo výmere 4 m2 a diel č. 5 vo výmere 2
m2 podľa osobitného zreteľu pani Zuzane Gabrižovej, bytom
za cenu 5,-- €/m2.
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré sú pod
rodinným domom č. 120 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 kupujúca.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
b) Starostka predložila poslancom žiadosť od Juraja Šimona, ktorá bola adresovaná Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálnemu kurátorovi o jednorázovú sociálnu dávku
(príloha č. 7). Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uvedenú žiadosť preposlal obci. Obecné
zastupiteľstvo uvedenú žiadosť jednohlasne neschválilo.
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Juraja Šimona o jednorázovú sociálnu dávku.
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
c) Poslanci rokovali o žiadosti spoločnosti Roľnícke družstvo Košariská s.r.o. o prenájom
ornej pôdy vo vlastníctve obce na poľnohospodárske účely. Po diskusii sa prítomní dohodli,
že o prenájme pôdy budú rokovať na ďalšom zasadnutí.

