ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 08.10.2020
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci:, Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček,
Stanislav Jurica, Zuzana Kuklovská Michal Bútora
Ing. Anna Ševerová, hl. kontrolór

Ing. Michal Danihel, Slavomír Binčík ,

Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Žiadosť o usporiadanie pozemku – p. Marie Hurbanová
Žiadosť o zámenu pozemkov – p. Halla
Riešenie kompenzácie vývozov žúmp
Prerokovanie stavebných zámerov
Rôzne (nový systém zberu odpadu)

K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 08.10.2020 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Bc. Ľubica Voltemarová , Michal Bútora
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal po doplnení o
programe hlasovať.
UZN č. 23/2020
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.10.2020 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Žiadosť o usporiadanie pozemku – p. Marie Hurbanová
Žiadosť o zámenu pozemkov – p. Halla
Riešenie kompenzácie vývozov žúmp
Prerokovanie stavebných zámerov
Rôzne (nový systém zberu odpadu, žiadosť o soc.výpomoc, správa HK, soc.podnik, odchyt psov)

neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 2 – Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o uzneseniach z predchádzajúceho OZ. Všetky uznesenia boli splnené.
K bodu č. 3 – Žiadosť o usporiadanie pozemku – p. Marie Hurbanová
Starosta predložil poslancom OZ návrh na odpredaj pozemku obce žiadateľovi p. Marie Hurbanová, ktorá
pozemok dlhodobo užíva a pozemok tvorí časť jej záhrady. Predmetný pozemok už v minulosti odkúpila

a zaplatila, len nedošlo k prevodu na LV. Po r. 1989 prešiel predmetný pozemok na obec, pri prevode sa
jedná o zosúladenie skutkového stavu.
UZN č. 24/2020
OZ schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
časti obecného majetku o výmere 307m2, v ½ -ine pozemok parc. C, parc. č. 611/1 zapísaný na LV 701 v
katastri obce Kostolište konkrétnemu záujemcovi p. Marie Hurbanovej, bytom Kostolište 51.
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 4 – Žiadosť o zámenu pozemkov
Starosta predložil poslancov návrh od sp. Jakos a p. Hallu na zámenu pozemkov. Poslanci diskutovali
o predmetných pozemkov a prijali návrh začať jednanie o zámene pozemkov vcelku alebo 1k1. Dôležité je
vysporiadať pozemky pod ihriskom tak, aby obec bola majoritným vlastníkom pozemkov. Obec má záujem
len o výmenu pozemkov pod ihriskom alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
K bodu č. 5 – Riešenie kompenzácie vývozov žúmp
Starosta predložil poslancom prehľad o počte obyvateľov a domácností , ktoré sú neodkanalizované. Bez
kanalizácie je v súčasnosti 652 obyvateľov obce, t.j. 221 domácností. Prebehla diskusia ohľadne
jednotlivých súm dofinancovania a kompenzácie týchto domácností. Konkrétne návrhy budú zapracované
do rozpočtu na rok 2021.
K bodu č. 6 – Prerokovanie stavebných zámerov
Boli prerokované jednotlivé stavebné návrhy od občanov k vydaniu územného alebo stavebného povolenia.
Poslanci diskutovali o jednotlivých návrhoch.
K bodu č. 7- Rôzne
1. Starosta informoval poslancov, že na OcU prišli žiadosti od p. Krivákovej a p. Polákovej, ktoré sú
v hmotnej núdzi na príspevok nevyhnutné náklady. Dal návrh na priznanie jednorazového príspevku
v súlade s prijatým VZN obce č. 8/2008. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
UZN č. 25/2020
OZ schvaľuje
V súlade s VZN obce č. 8/2008 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 132,79 € žiadateľovi Viere
Polákovej, bytom Kostolište 166, 900 62 Kostolište
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

UZN č. 26/2020
OZ schvaľuje
V súlade s VZN obce č. 8/2008 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 66,40 € žiadateľovi Ingrid
Krivákovej, bytom Kostolište 164, 900 62 Kostolište
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

2. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Anne Ševerovej, ktorá predložila správu. Na základe schváleného
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, v zmysle § 18d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, podľa § 20 ods. 5 písm. a/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti bola vykonaná v čase od 02.07.2020 do 06.10.2020
kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri
uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2019.
UZN č. 27/2020
OZ berie na vedomie
Správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

3. Starosta informoval poslancov, že doteraz odchyt túlavých psov vykonávala Sloboda zvierat, ktorá
s tým však skončila, pretože sa prestala venovať odchytom psov. Vyberá novú spoločnosť, ktorá sa
bude danej problematike venovať.
4. Prebehla diskusia ohľadne možnosti založenia sociálneho podniku
5. Starosta informoval poslancov ohľadne nových pravidiel zberu odpadu k 1.1.2021, obec bude mať
povinnosť zabezpečovať aj zber kuchynského odpadu z RD, po obci budú rozmiestnené kontajnery na
zber, ktoré sa budú raz do týždňa vyvážať, zároveň obec postupne prejde aj na váženie komunálneho
odpadu
6. Od TJ Záhoran prišla žiadosť na uvoľnenie časti zvyšnej časti dotácie, ktorá im bola schválená na
rok 2020 a to vo výške 2 900,- € na dofinancovanie nákladov na činnosť do konca roka. Poslanci
súhlasili s uvoľnením finančných prostriedkov.
7. Prebehla diskusia ohľadne odstránenia smetiska – prišla požiadavka od majiteľov pozemkov pod
smetiskom, starosta navrhol jednať o odkúpení pozemkov za cenu ornej pôdy alebo zámenu
pozemkov za ornú pôdu
8. 24.10 prebehne akcia Vyčistime si chotár ku Dňu Zeme. Pozvaní sú všetci, ak bude priaznivá situácia
hlavne v rámci opatrení COVID-19.
9. Starosta informoval poslancov, že škôlka by mala byť otvorená do konca októbra, čaká sa na
stanovisko od hygienikov a následne kolaudačné rozhodnutie
10. Rokovanie sa zúčastnili aj zástupcovia vlastníkov RD v lokalite Hliníky, ktorí nesúhlasia
s plánovanou výstavbou 12 bj v ich susedstve. Prebehla rozsiahla diskusia k danej problematike,
vlastníci podali odvolanie ako účastníci konania k plánovanej stavbe.
O 21.30 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

Zapísala: ........................................
Zuzana Kuklovská

Overili: .............................................
Bc. Ľubica Voltemarová , Michal Bútora

