ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 23.7.2020
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci:, Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček,
Stanislav Jurica, Zuzana Kuklovská
Neprítomní : Michal Bútora – ospravedlnený
Ing. Anna Ševerová, hl. kontrolór - ospravedlnená

Ing. Michal Danihel, Slavomír Binčík ,

Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Prerokovanie návrhu ÚPN
Prerokovanie regulatívov spoločnosti POZAGAS a.s.
Prestavba MŠ
Rôzne

K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 23.7.2020 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : S. Binčík, Ing. R. Jurkáček
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal po doplnení o
programe hlasovať.
UZN č. 18/2020
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.7.2020 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Prerokovanie návrhu ÚPN
Prerokovanie regulatívov spoločnosti POZAGAS a.s.
Prestavba MŠ
VZN 1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
Súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech ZSDIS a.s.
Rôzne – prerokovanie príspevku za vývoz žúmp z domácností
Postrek proti komárom
Výstavba chodníka a autobusovej zastávky v lokalite Gajarská cesta – pri Aleji M. Benku

neprítomní: [-]

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 – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov ÚPN č. 3
Starosta predložil spracovaný návrh Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Kostolište. Po prerokovaní poslanci
navrhujú do jednotlivých regulovaných celkov začleniť podmienky výstavby v rámci stavieb
s viacpodlažnou výstavbou a to : 1 nadzemné podlažie s podkrovím, alebo ustupujúcim podlažím , výška
maximálne 7 m.
K bodu č. 4 – Prerokovanie regulatívov spoločnosti POZAGAS a.s.
Starosta predložil poslancov materiál spracovaný spoločnosťou POZAGAS a.s. s názvom Podklady k štúdii
zastavanosti, kde sú stanovené podmienky vo vybraných častiach katastrálneho územia Kostolište vo vzťahu
k technologickým plynárenským zariadeniam tejto spoločnosti.
Štúdia obsahuje popis zón 1- 6 , ktoré sú jednotlivo charakterizované a zadefinované podmienky výstavby
bytových, nebytových objektov a líniových stavieb.
Táto štúdia bude zapracovaná aj do Zmien a doplnkov ÚPN.
UZN č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Štúdie zhruba súhlasí s návrhom, ale má zásadné a výhradné
pripomienky k definícam niektorých zón, hlavne v lokalite pri cintoríne, ktoré budú zaslané na prerokovanie
spoločnosti POZAGAS a.s.
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – Prestavba MŠ
Starosta informoval o postupoch prác na realizácii projektu Prestavba a prístavba MŠ v Kostolišti,
predpokladaný termín kolaudácie september 2020.
K bodu č. 6 – VZN č. 1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
UZN č. 20/2020
OZ schvaľuje
VZN č. 1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište.
K bodu č. 7 – Súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech ZS DIS a.s.
Pani K. Cigány, Kostolište 45, ktorá zastupuje na základe zmluvy o spolupráci spoločnosť Západoslovenská
distribučná a.s. Bratislava , predložila žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech ZSDIS a.s. na
uloženie káblov NN napätia v rámci projektu „ Sekundárny rozvod NN - BA, Kostolište 345/1-NNK “,
ktoré budú uložené na pozemku parc.č. 345/1 k.ú. Kostolište, ktorý je vo vlastníctve obce.
UZN č. 21/2020
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemku reg. KN „E“ parc.č. 345/1, k.ú. Kostolište, vedený
na LV č. 2107 ako ostatná plocha o výmere 17 535 m2 v prospech Západoslovenská distribučná spoločnosť
a.s., za účelom pokládky káblov NN rozvodov v rámci stavby „ BA, Kostolište 345/1 – NNK “

neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 8 - Rôzne
1. Poslanci OZ predložili návrh na vytvorenie príspevku pre domácnosti, ktoré ešte nie sú pripojené na
kanalizačnú sieť a majú zvýšené výdavky na vývoz žúmp. Starosta navrhol túto problematiku
prerokovať na zasadnutí OZ v septembri, dovtedy pripraví podklady pre možné stanovenie príspevku
na žumpy
2. Starosta obce informoval poslancov OZ o situácii s premnoženým stavom komárov v našej obci. Bola
zaslaná aj žiadosť o finančný príspevok z rezervy predsedu vlády SR. Starosta vykonal j prieskum
trhu ohľadom vykonania postreku. Cena za 1 postrek cca 2 000 – 2 500 eur. Starosta uviedol, že
jeden postrek nebude účinný, na základe skúseností a odporúčaní starostov z okolitých obcí.
UZN č. 22/2020
Poslanci súhlasia vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky na jednorazový postrek proti
komárom.
neprítomní: [1]
hlasovali: [6]
za:[4]
proti: [2]
zdržal sa: [-]
3. Starosta informoval poslancov OZ o začatí výstavby chodníka so zástavkou SAD v lokalite Gajarská
cesta pri Novej aleji M. Benku

O 21.30 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

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

Overili: .............................................
Slavomír Binčík, Ing. Radoslav Jurkáček

