ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 18.02.2021
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci:, Zuzana Kuklovská, Bc. Ľubica Voltemarová, Stanislav Jurica, Ing. Radoslav Jurkáček, Ing.
Michal Danihel , Slavomír Binčík
Neprítomní : Michal Bútora
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočet na rok 2021
4. Správy hlavného kontrolóra
5. Rôzne
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 18.02.2021 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Bc. Ľubica Voltemarová, Slavomír Binčík
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania.
hlasovať.

Starosta dal o programe

UZN č. 1/2021
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.01.2021 v nasledovnom znení:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočet na rok 2021
4. Správy hlavného kontrolóra
5. Rôzne - stanovisko Pozagas,
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 – Rozpočet na roky 2021 - 2023
Starosta informoval o predloženom návrhu rozpočtu na roky 2021-2023. Dal slovo ekonómke obce p.
Kučerovej, ktorá podrobne poslancom vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu obce. Následne prebehla
diskusia ohľadne jednotlivých položiek rozpočtu.
Následne boli prerokované jednotlivé žiadosti o dotácie na rok 2021, ktoré si podali žiadatelia v súlade
s prijatým VZN o dotáciách. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu súvisiacu s ochorením COVID 19 boli
v rozpočte ponechané finančné prostriedky na poskytnutie dotácií, jednotlivé žiadosti však neboli schválené
a OZ sa k nim vráti a schváli, keď to situácia umožní.
Poľovnícke združenie – 1 500€

Jednota dôchodcov – 1 000€
Mažoretky Ella – 1 000€
TJ Kostolište – 15 000€
Následne boli do rozpočtu doplnené bežné výdavky o dotáciu súkromne škôlke Montessori a na nákup
kompostérov, v časti KP – na odvodnenie časti Hliníky , opravy chodníkov, vybudovanie rigolov
a rekonštrukcu VO..
Schválený rozpočet tvorí prílohu k zápisnici a je zverejnený na web stránke obce.
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Kostolište na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 zabezpečuje plynulé financovanie základných funkcií samosprávy
a preneseného výkonu štátnej správy len za hospodárneho a efektívneho vynakladania rozpočtovaných
prostriedkov. Finančné vzťahy budú realizované prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových
príjmov. Obec neplánuje kapitálové výdavky, na krytie ktorých nie sú potrebné nové návratné finančné
zdroje. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023
je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách a zásadami
na zostavenie rozpočtu. Konštatujem, že bolo dodržané ustanovenie § 9 odst.2) zákona NR SR č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a obec zverejnila návrh rozpočtu 15 dní pred jeho
schválením.
UZN č. 2/2021
OZ
a) berie na vedomie správu HK k návrhu rozpočtu obce Kostolište na rok 2021 a viacročného rozpočtu na
roky 2022 a 2023
b) berie na vedomie plnenie rozpočtu za roky 2018 a 2019 , upravený rozpočet na rok 2020 a očakávanú
skutočnosť za rok 2020 a rozpočet na roky 2022 a 2023
c) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
d) schvaľuje rozpočet Obce Kostolište na rok 2021 podľa prílohy
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 4 – Správy HK
1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Anne Ševerovej, ktorá predložila správu o KČ za rok 2020. Podľa
§ 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších, v zmysle ktorého
hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti
za rok 2020. Správa bola poslancom zaslaná.
2. Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2019
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 2. Polrok 2020 a v súlade so zásadami kontrolnej činnosti bola vykonaná v čase od 03.07.2020
do 30.11.2020 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2019. Správa bola poslancom
zaslaná.
3. Plán HK na 1. polrok 2021
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Anne Ševerovej, ktorá predložila v súlade s ustanovením §
18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh plánu kontrolnej činnosti HK
na 1. polrok 2021. V návrhu plánu podrobne informovala o základných úlohách HK obce na 1.

polrok 2021 a o ostatnej činnosti HK obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v súlade
so zákonom. Starosta dal o uvedenom návrh hlasovať.
UZN č. 3/2021
OZ berie na vedomie
A)Správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2020
B) Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2019
OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – Rôzne

1. Starosta informoval poslancov ohľadne stanoviska spoločnosti Pozagas k územnému plánu obce.
Obec podala námietku voči stanovisku k štúdii zastavanosti, kde bolo vytýčené ochranné pásmo aj na
území, ktoré pred tým bolo určené na zastavanie. Spoločnosť Pozagas však trvá na svojom
stanovisku a dané územie označuje ako bezvýstavbové.
2. Na rokovaní prebehla opätovná diskusia ohľadne odkanalizovania lokality. P. Dobrovodský .
Poslanci vyjadrili názor, že výstavba kanalizácia je prioritná v starších častiach obce, ktoré sú ešte
neodkanalizované a poverili starostu, aby zaktualizoval rozpočty na jednotlivé vetvy kanalizácie
a predložil ich na najbližšie rokovanie OZ. Obec v súčasnosti nebude stavať prečerpávaciu stanicu
v hore uvedenej lokalite.
O 21,30 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

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

Overili: .............................................
Bc. Ľubica Voltemarová, Slavomír Binčík

