ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 16.12.2021
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
- poslanci: Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček,
Kuklovská, Stanislav Jurica, Slavomír Binčík
Neprítomní : Hlavný kontrolór : Ing. Anna Ševerová - ospravedlnená

Ing. Michal Danihel , Zuzana

Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
Zahájenie
2.
Kontrola uznesení
3.
Schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné
odpady
4.
Schválenie VZN č. 4/2021 o nakladaní s odpadmi
5.
Schválenie VZN č. 2/2021 o vývoze a vypúšťaní odpadových vôd zo žúmp
6.
Prevádzkový poriadok odpadového dvora
7.
Schválenie dodatku k VZN č 5/2020 o financovaní materských škôl a školských zariadení
8.
Úprava rozpočtu
9.
Kúpna zmluva ATOPS Development s.r.o. a Obec Kostolište
10.
Rôzne
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených poslancov na zasadnutí OZ konaného dňa 16.12.2021
v zasadacej miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Zuzanu Kuklovskú, za
overovateľov zápisnice boli určení : Michal Bútora a Stanislav Jurica. Starosta skonštatoval, že sú prítomní
7 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal o programe
hlasovať.
UZN č. 27/2021
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2021 s doplnením bodu 9 – prijatie
rozpočtového provizória v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné
odpady
Schválenie VZN č. 4/2021 o nakladaní s odpadmi
Schválenie VZN č. 2/2021 o vývoze a vypúšťaní odpadových vôd zo žúmp
Prevádzkový poriadok odpadového dvora
Schválenie dodatku k VZN č 5/2020 o financovaní materských škôl a školských zariadení
Úprava rozpočtu
Prijatie rozpočtového provizória
Kúpna zmluva ATOPS Development s.r.o. a Obec Kostolište
Rôzne ( žiadosti o sociálnu výpomoc, žiadosť p. T. Jurkoviča o zámenu pozemkov, riešenie energií
na štadióne TJ Kostolište, žiadosť Aleš Marko – Reštaurácia pod Kostolom o zníženie nájmu )

neprítomní: [0]

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
podpísané a sú v plnení.
K bodu č. 3 – VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné
odpady
Poslanci OZ prerokovali návrh VZN, v ktorých boli v jednotlivo upravené sadzby a poplatky. Bol schválený
návrh na navýšenie poplatkov za užívanie verejného priestranstva, a to konkrétne sadzba za prenájom
reklamných plôch
Uzn č. 28/2021
OZ schvaľuje
VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 4 – VZN č. 4/2021 o nakladaní s odpadmi
Poslanci OZ prerokovali návrh VZN, v ktorom boli 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. 29/2021
OZ schvaľuje
VZN č. 4/2021 o nakladaní s odpadom
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – VZN č. 2/2021 o vývoze a vypúšťaní odpadových vôd zo žúmp
Poslanci prerokovali návrh VZN a boli oboznámení s podmienkami ohľadom vyplácania príspevkov na
čerpanie žúmp z domácností
Uzn. 30/2021
OZ schvaľuje VZN č. 2/2021 o vývoze a vypúšťaní odpadových vôd zo žúmp
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 – Prevádzkový poriadok odpadového dvora
Poslanci prerokovali návrh prevádzkového poriadku na rok 2022, boli upravené sadzby za vývoz drobného
stavebného odpadu a veľkoobjemového odpadu v súlade s VZN č. 4/2021

Uzn. 31/2021
OZ schvaľuje
Prevádzkový poriadok odpadového dvora
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 7 – dodatok č. 1 k 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
Poslanci prerokovali návrh dodatku č.1 k VZN č. 5/2020 o financovaní materskej školy a školských
zariadení na území obce Kostolište. V dodatku sa upravoval jednotkový koeficient na žiaka školského
zariadenia, nakoľko sa menia každoročne aj prognózy a štatistiky ministerstva financií, z ktorých údajov je
tento index odvodený. Na rok 2022 bol stanovený index vo výške 94,02
Uzn. 34/2021
OZ Schvaľuje Dodatok č.1 k 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: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 8 – Úprava 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. 35/2021
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: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 9 Schválenie rozpočtového provizória
Starosta informoval poslancov, že návrh rozpočtu na roky 2022-2024 bude predložený na januárovom
rokovaní OZ. Dovtedy bude obec hospodáriť v provizóriu, kde výdavky rozpočtu budú maximálne v 1/12
schváleného rozpočtu roku 2021.
UZN č. 36/2021
OZ schvaľuje rozpočtové provizórium
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 10 – Kúpna zmluva medzi ATOPS Development, s.r.o. a Obcou Kostolište
Starosta oboznámil poslancov o návrhu kúpnej zmluvy ohľadom odkúpenia verejných priestranstiev,
cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích státí v lokalite Nová Alej M. Benku, ktorých vlastníkom je
ATOPS Development s.r.o. Jedná sa o kúpnu cenu vo výške 1,- euro za celý komplex.
Ďalej informoval o preberacom konaní na dažďovú kanalizáciu, verejné osvetlenie a chodníky a cesty.
Sú spísané v odovzdávacích protokoloch nedostatky a dátumy odstránenia nedostatkov spolu so záručnými
lehotami v dĺžke 5 rokov.
Poslanci prerokovali návrh zmluvy a predmety preberacieho konania a zatiaľ neodporúčajú uzatvoriť
starostovi kúpnu zmluvu až do doby, kedy budú odstránené všetky spísané nedostatky.
Bod č. 11 - Rôzne
1. Starosta informoval poslancov, že na OcU prišla žiadosť od p. Královej , ktorá je v hmotnej núdzi,
na príspevok na nevyhnutné náklady. Dal návrh na priznanie jednorazového príspevku v súlade s
prijatým VZN obce č. 8/2008. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
UZN č. 32/2021
OZ schvaľuje
V súlade s VZN obce č. 8/2008 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 165,-€ žiadateľovi Márii
Královej, bytom Kostolište 7, 900 62 Kostolište
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

2. Starosta informoval poslancov, že na OcU prišla žiadosť od p. Poláka , ktorý je v hmotnej núdzi, na
príspevok na nevyhnutné náklady. Dal návrh na priznanie jednorazového príspevku v súlade s
prijatým VZN obce č. 8/2008. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
UZN č. 33/2021
OZ schvaľuje
V súlade s VZN obce č. 8/2008 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 165,- € žiadateľovi Tiborovi
Polákovi, bytom Kostolište 164, 900 62 Kostolište
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

3. Starosta informoval o žiadosti p. T. Jurkoviča ohľadom zámeny pozemku. Pozemok v jeho vlastníctve
sa nachádza v areály futbalového štadióna
Poslanci po prerokovaní navrhujú v prvom rade dať vypracovať znalecký posudok a podľa stanovenej
hodnoty sa posúdi táto žiadosť.
4. Na návrh poslancov je potrebné vyriešiť adekvátne prerozdelenie energií vo veci prenájmu bufetu na
futbalovom štadióne a oddeliť merania energií podružnými meračmi, aby sa sprehľadnila spotreba
v tomto objekte a na celom štadióne

5. Aleš Marko, bytom Štepničky 274, Borský sv. Jur 908 79, ktorý prevádzkuje Reštauráciu pod
kostolom, sa obrátil na OZ so žiadosťou o zníženie nájomného za prenajímané priestory o 50%
vzhľadom na pandemickú situáciu .
Uzn. 37/2021
OZ schvaľuje
Zníženie nájmu o 220,- € na dobu neurčitú pre Aleša Marka, Reštaurácia pod kostolom v dôsledku
pandémie COVID 19
neprítomní: [0]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

O 22,00 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

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

Overili: .............................................
Michal Bútora, Stanislav Jurica

