ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 15.12.2020
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci: Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Michal Danihel, Zuzana Kuklovská, Michal Bútora,, Ing. Radoslav
Jurkáček
Neprítomní – ospravedlnení : Slavomír Binčík, Ing. Anna Ševerová - hl. kontrolór
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Schválenie VZN - Nakladanie s odpadmi a poplatky za uloženie odpadu, prevádzkový poriadok
Rôzne

K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 15.12.2020 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Ing. Radoslav Jurkáček, S. Jurica
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal o programe
hlasovať.
UZN č. 31/2020
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.

4.
5.
6
7
8.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Schválenie VZN - Nakladanie s odpadmi a poplatky za uloženie odpadu
Schválenie VZN o odpadoch
Schválenie prevádzkového poriadku
Schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zariadení na území obce Kostolište
Schválenie rozpočtového provizória na rok 2021
Schválenie uzatvorenia kúpno- predajnej zmluvy so spoločnosťou ID Projekt s.r.o. Kostolište
Úprava rozpočtu
Rôzne žiadosť V. Opavský o prerokovanie výšky nájmu za bufet na ihrisku
Dodatok k financovaniu MAS

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 – Schválenie VZN o odpadoch
Poslanci OZ prerokovali návrhy VZN, v ktorých boli v jednotlivo upravené sadzby a poplatky. Bol
schválený návrh na navýšenie poplatkov za odpad vzhľadom na zvyšovanie poplatku za skládkovanie
a manipuláciu s odpadmi a povinné separovanie BRKO
UZN č. 33/2020
OZ schvaľuje
VZN č. 4/2020 o nakladaní s odpadom
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
UZN č. 32/2021
OZ schvaľuje
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

Prevádzkový poriadok odpadového dvora
UZN č. 34/2021
OZ schvaľuje
Prevádzkový poriadok odpadového dvora
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

K bodu č. 4 Schválenie VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Kostolište
Toto VZN určuje podmienky financovania Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište
a aj súkromnej MŠ Montessori, ktorá je od roku 2020 zaradená do siete materských škôl
UZN č. 35/2020
OZ schvaľuje
VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zariadení na území obce Kostolište
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 Schválenie rozpočtového provizória
Starosta informoval poslancov, že návrh rozpočtu na roky 2021-2023 bude predložený na januárovom
rokovaní OZ. Dovtedy bude obec hospodáriť v provizóriu, kde výdavky rozpočtu budú maximálne v 1/12
schváleného rozpočtu roku 2020.
UZN č. 36/2020
OZ schvaľuje rozpočtové provizórium
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 Schválenie uzatvorenia kúpno- predajnej zmluvy so spoločnosťou ID Projekt s.r.o.
Kostolište
Starosta predložil návrh zmluvy o odpredaji časti obecného pozemku v lokalite Šutrovňa – Betonárka. Ide
o pozemok, kde bude umiestnená miestna komunikácia a odstavné plochy .
UZN č. 37/2020
OZ schvaľuje
uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy so spoločnosťou ID Projekt s.r.o. Kostolište a súhlasí s kúpnou
cenou 35,- Euro / 1 m2
K bodu č. 7 Zmena rozpočtu
Na rokovanie bola predložená na schválenie 4. 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. 38 /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 8 Rôzne
- Dodatok k financovaniu MAS
Starosta predložil na prerokovanie Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci medzi obcami Dolné Záhorie a MAS
Dolné Záhorie o.z., ktorý obsahuje doplnenie výpadku financovania z rozpočtov obcí. Po refundácii zo
strany PPA budú financie členským obciam vrátené.
UZN č. 39/2020
OZ schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

- V. Opavský o prerokovanie výšky nájmu za bufet na ihrisku
Starosta predložil na rokovanie žiadosť p. Viktora Opavského, ktorý prevádzkuje bufet na futbalovom
štadióne a žiada o zníženie nájmu v dôsledku pandémie
UZN č. 40/2020
OZ schvaľuje
Zníženie nájmu o 250,- eur na dobu neurčitú pre Viktora Opavského - prevádzka PUB na Hrišti v dôsledku
pandémie COVID 19
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

O 21.45 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

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

Overili: .............................................
Ing. Radoslav Jurkáček, Stanislav Jurica

