ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 2.4.2020
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci:, Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček, Ing. Michal Danihel, Michal Bútora , Slavomír
Binčík , Stanislav Jurica
Neprítomní : Zuzana Kuklovská, Ing. Anna Ševerová- hl. kontrolór
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Prijatie opatrení v rámci šírenia nákazy a nastupujúcej ekonomickej krízy
4. Prijatie uznesenia o bezodplatný prevod pozemku z SPF
5. Zmena rozpočtu
6. Prerokovanie stavebných zámerov
7. Rôzne
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 2.4.2020 v zasadacej miestnosti
obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil Bc. Ľubicu Voltemarovú, za overovateľov zápisnice boli
určení : Ing. R. Jurkáček , S. Binčík
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. 6/2020
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 2.4.2020 v nasledovnom znení:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Prijatie opatrení v rámci šírenia nákazy a nastupujúcej ekonomickej krízy
4. Prijatie uznesenia o bezodplatný prevod pozemku z SPF
5. Zmena rozpočtu
6. Prerokovanie stavebných zámerov
7. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov č.3 k ÚPN Kostolište
8. Rôzne ( zmena školského obvodu, parkovanie na chodníkoch )
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

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 – Prijatie opatrení v rámci šírenia nákazy a nastupujúcej ekonomickej krízy
Poslanci so starostom prerokovali aktuálnu situáciu a následky preventívnych opatrení na ekonomiku
Slovenskej republiky a následné prerozdeľovanie DPFO. Počas ekonomickej krízy hrozí výpadok na
podieľových daniach podľa predpokladov približne až 33 %, čo bude mať za následok zásadné hospodárske
opatrenia v obci. Na najbližšom zasadnutí sa OZ bude touto otázkou dôkladne zaoberať

Vzhľadom na skutočnosť, že sú prevádzky reštauračných a pohostinských zariadení zatvorené, starosta
navrhuje o odpustenie nájomného za mesiace marec, apríl, máj 2020 prevádzkam Šenk na hrišti
a Reštaurácia pod kostolom, nakoľko sú v nájomnom vzťahu s Obcou Kostolište.
UZN č.7/2020
OZ schvaľuje
odpustenie poplatkov za nájom za mesiace marec 2020, apríl 2020, máj 2020 prevádzkam Šenk na ihrisku –
nájomca Viktor Opavský, a Reštaurácia pod kostolom – nájomca Aleš Marko
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 4 Prevod pozemku z SPF
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti o bezodplatný prevod pozemku parc. 1416/202, ktorý bude
slúžiť ako prístupová komunikácia a miesto pre uloženie inžinierskych sietí do lokality Záhrady pri potoku
Ježovka, ktorá je aj v Územnom pláne obce určená na verejnoprospešné účely. Momentálne je vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu.
UZN č. 8/2020
OZ schvaľuje
bezodplatný prevod nehnuteľnosti pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1416/202, ktorá je vedená na LV č. 1232
ako orná pôda o výmere741 m2 z majetku Slovenského pozemkového fondu do majetku Obce Kostolište,
na základe § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb situ. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov.
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 Zmena rozpočtu
Na rokovanie bola predložená na schválenie 1. zmena rozpočtu. Starosta informoval o vykonaných zmenách
v rozpočte. Starosta dal o navrhovanej zmene hlasovať. Starosta informoval poslancov o zostatku na
jednotlivých účtoch obce.
UZN č. 9 /2020
OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (b, c, ) zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 Prerokovanie stavebných zámerov
1. Na poslancov OZ sa obrátila so žiadosťou spoločnosť ID Projekt s.r.o., ktorá realizuje výstavbu lokality
IBV Šutrovňa - Betonárka, vo veci zohľadnenia časti financií vybraných z poplatku za rozvoj na
investičné aktivity, ktoré budú realizované v tejto lokalite. Ide o vybudovanie prístupového chodníka

z autobusovej zastávky oproti areálu Jakos a.s. až po túto lokalitu popri hlavnej ceste a o vybudovanie
verejného osvetlenia v tejto lokalite.
OZ súhlasí s použitím financií z poplatku za rozvoj na realizáciu vyššie uvedených aktivít s tým, že
financovanie bude možné až po zaplatení pomernej časti poplatku za rozvoj zo stavieb v tejto lokalite zo
strany investora. Tieto aktivity budú realizované Obcou Kostolište
2. Martin Ftáčnik predložil na prerokovanie zámer výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 604/2
v lokalite Stružka – ožravá. Nakoľko je stavba rodinného domu osadená na pozemku, ktorý je veľmi
úzky, OZ nesúhlasí s výstavbou na tomto pozemku.
3. Investor stavieb A. Pernecký predložil zámer plánovanej zástavby RD v lokalite Hliníky. Ide o 6
jednopodlažných RD na pozemkoch s minimálnou výmerou 485 m2 a prístupovou komunikáciou.
OZ súhlasí s týmto zámerom a s takýmto usporiadaním, je potrebné doriešiť náležitosti spoločnej
príjazdovej komunikácie s pôvodnými vlastníkmi a prekládku VN .

K bodu č. 7 Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov č.3 k ÚPN Kostolište
OZ prerokovalo pripravovaný návrh zmien a doplnkov č. 3 k ÚPN Kostolište, ktorý spracúva spoločnosť
A5Atelier Trnava. Jedná sa o zmenu textovej časti Územného plánu obce Kostolište a špecifikácia
jednotlivých regulovaných územno - priestorových celkov.
Je potrebné zaslať spracovateľovi na dopracovanie aj regulované územno - priestorové celky U7, U9, U24,
U28 a U41 potom bude návrh úplný.
K bodu č. 8 Rôzne
Starosta informoval poslancov o VZN, ktoré prijalo mesto Malacky o školských obvodoch, kde od
školského roku 2021-2022 nebudú školopovinné deti našej obce patriť pod žiaden školský obvod
v Malackách. Starosta bude jednať s primátorom Malaciek, ako aj so starostami okolitých obcí
o podmienkach prijímania našich žiakov do okolitých škôl.
Poslanci navrhujú zaviesť striktné opatrenia vo veci priestupkov a porušovania VZN o parkovaní na
verejných priestranstvách a hlavne na chodníkoch, nakoľko je zlým parkovaním automobilov stále
ohrozovaná bezpečnosť chodcov na hlavných cestách v obci.
Obec musí takýmto správaním sa nezodpovedných občanov, pristúpiť k priestupkovým konaniam
a vyrubovaniu pokút

O 22.00 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

Zapísala: ........................................
Bc. Ľubica Voltemarová

Overili: .............................................
Ing. R. Jurkáček , S. Binčík

