ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 14.05.2020
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci:, Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček, Ing. Michal Danihel, Michal Bútora , Slavomír
Binčík , Stanislav Jurica, Zuzana Kuklovská
Neprítomní :
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Návrhy opatrení na zníženie dopadov ekonomickej krízy na rozpočet obce Kostolište
Majetkové priznanie starostu obce
Prerokovanie stavebných zámerov
Rôzne

K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 14.05.2020 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Bc. Ľubica Voltemarová , S. Jurica
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Program zasadnutia OZ bol
obmedzený z hľadiska hygienických a karanténnych opatrení v období vyhlásenia mimoriadnej situácie,
ktorú vyhlásil Úrad vlády SR. Starosta dal po doplnení o programe hlasovať.
UZN č. 10/2020
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa14.05.2020 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Návrhy opatrení na zníženie dopadov ekonomickej krízy na rozpočet obce Kostolište
Majetkové priznanie starostu obce
Prerokovanie platu starostu a HK
Prerokovanie stavebných zámerov
Rôzne ( správy hlavného kontrolóra )

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 – Návrhy opatrení na zníženie dopadov ekonomickej krízy na rozpočet obce Kostolište
Poslanci so starostom prerokovali aktuálnu situáciu a následky preventívnych opatrení na ekonomiku
Slovenskej republiky a následné prerozdeľovanie DPFO. Počas ekonomickej krízy je plánovaný výpadok
na podielových daniach podľa predpokladov približne až 33 %, čo bude mať za následok zásadné

hospodárske opatrenia v obci. Najnovší vývoj a prognózy predpokladajú výpadok pre obec približne vo
výške 30 tis. Eur. Na najbližšom zasadnutí OZ bude predložené plnenie rozpočtu, kde už bude jasný aký
pokles na príjmovej časti je za mesiace marec -máj. Táto strata je zatiaľ vykrytá plánovaným prebytkom
rozpočtu.
K bodu č. 4- Majetkové priznanie starostu obce
Starosta informoval poslancov, že v zákonom stanovenej lehote predložil príslušnej komisii svoje majetkové
priznanie, ktoré je k nahliadnutiu.
K bodu č. 5 – Prerokovanie úpravy platu starostu a hlavného kontrolóra
Starosta obce informoval prítomných poslancov o zákonnej úprave platu k 1.1.2020 na základe zvýšenia
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019, od ktorej sa odvíja plat starostu ako aj hlavného
kontrolóra. Poslanci navrhli ponechať príplatok k mzde na úrovni 32%, a zároveň navrhli odmenu hlavnej
kontrolórke za vykonanú prácu za 2-4 štvrťrok roku 2019 vo výške 30% z mesačného platu za obdobie 9
mesiacov. Dal o navrhovanej zmene hlasovať.
UZN č. 11/2020
OZ
a) berie na vedomie zmenu priemernej mzdy za rok 2019 vo výške 1 092€ a tým aj úpravu základného
platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
b) určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat vo výške 2 403,00€ + 32% =
3 172,00€ od 01.01.2020
c) schvaľuje odmenu HK obce za 2-4 štvrťrok roku 2019 vo výške 30% z mesačného platu za obdobie 9
mesiacov v celkovej výške 910,00€.
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 - Prerokovanie stavebných zámerov
1. Investor stavieb A. Pernecký predložil na predchádzajúcom OZ zámer plánovanej zástavby RD
v lokalite Hliníky. Vzhľadom k tomu, že sa investorovi nepodarilo doriešiť náležitosti spoločnej
príjazdovej komunikácie s pôvodnými vlastníkmi a prekládku VN, predložil nový zámer, s ktorým však
OZ nesúhlasí navrhuje investorovi, aby sa vrátil k pôvodne prerokovanému návrhu - 6 jednopodlažných
RD na pozemkoch s minimálnou výmerou 485 m2 a prístupovou komunikáciou.
K bodu č. 6 - Rôzne
1. Správa o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom obce zameraná na
postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v roku 2018
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Anne Ševerovej, ktorá predložila správu. 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, na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. Polrok
2020 a v súlade so zásadami kontrolnej činnosti bola vykonaná v čase od 04.02.2020 do 13.03.2020
kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce zameraná na postupy pri prevodoch nehnuteľného
majetku v roku 2018. Zistené nedostatky sú uvedené v správe a zároveň sú k nim navrhnuté opatrenia na ich
odstránenie.
UZN č. 12/2020
OZ berie na vedomie

Správu o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom obce zameraná na postupy
pri prevodoch nehnuteľného majetku v roku 2018
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

2. Správa o výsledku vykonanej kontroly uplatňovania základnej finančnej kontroly na obecnom úrade
za rok 2019
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Anne Ševerovej, ktorá predložila správu. Na základe schváleného
plánu kontrolnej činnosti na I. 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 30.03.2020 do 04.05.2020
kontrola uplatňovania základnej finančnej kontroly na obecnom úrade za rok 2019. Zistené nedostatky sú
uvedené v správe a zároveň sú k nim navrhnuté opatrenia na ich odstránenie.
UZN č. 13/2020
OZ berie na vedomie
Správu o výsledku vykonanej kontroly uplatňovania základnej finančnej kontroly na obecnom úrade za rok
2019
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

3. Prebehla informácia ohľadne čiernej skládky – potrebné dokúpiť a namontovať fotopasce
4. Starosta informoval poslancov o pokračujúcich prácach na prerábke MŠ ako aj o doposiaľ
prihlásených deťoch
5. Starosta informoval o možnosti pieskovania ihriska, poslanci súhlasili
O 20.00 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

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

Overili: .............................................
Bc. Ľubica Voltemarová , S. Jurica

