ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 25.01.2022
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci:, Zuzana Kuklovská, Bc. Ľubica Voltemarová, Stanislav Jurica, Ing. Radoslav Jurkáček, Ing.
Michal Danihel , Slavomír Binčík
- hlavná kontrolórka : Ing. Anna Ševerová
Neprítomný : Michal Bútora
Hostia : Jozef Janík, Michal Brozman
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočet na rok 2022-2024
4. Správa hlavného kontrolóra
5. Žiadosť o odpredaj pozemku
6. Rôzne ( prevod nehnuteľného majetku v lokalite Nová Alej M. Benku, dodatok k VZN 5/2020, Zmluva
o financovaní súkromnej MŠ )
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 25.01.2022 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Bc. Ľubica Voltemarová, Michal Danihel
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal o programe
hlasovať.
UZN č. 1/2022
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2022 v nasledovnom znení:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočet na rok 2022-2024
4. Správa hlavného kontrolóra
5. Žiadosť o odpredaj pozemku
6. Rôzne ( prevod nehnuteľného majetku v lokalite Nová Alej M. Benku, dodatok k VZN 5/2020, Zmluva
o financovaní súkromnej MŠ )
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
podpísané a sú v plnení.
K bodu č. 3 – Rozpočet na roky 2021 - 2023

Starosta informoval o predloženom návrhu rozpočtu na roky 2022-2024. 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 2022, ktoré si podali žiadatelia v súlade
s prijatým VZN o dotáciách. Jednotlivé žiadosti boli schválené v nasledovnej sume :
Poľovnícke združenie – 1 200€
Jednota dôchodcov – 1 200€
TJ Kostolište – 15 000€
Následne boli do rozpočtu doplnené výdavky o dotáciu súkromnej škôlke Montessori, na podporu vývozu
žúmp v súlade so schváleným VZN obce, v časti KP – za predaj pozemkov a v časti KV - na rekonštrukciu
cintorína , opravy chodníkov a asfaltovanie ciest, opravu schodov a rekonštrukciu VO. Časť finančných
prostriedkov bude hradená z poplatku za rozvoj.
Schválený rozpočet tvorí prílohu k zápisnici a je zverejnený na web stránke obce.
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Kostolište na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024
Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2022 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 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2024
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. 2/2022
OZ
a) berie na vedomie správu HK k návrhu rozpočtu obce Kostolište na rok 2022 a viacročného rozpočtu na
roky 2023 a 2024
b) berie na vedomie plnenie rozpočtu za roky 2019 a 2020 , upravený rozpočet na rok 2021 a očakávanú
skutočnosť za rok 2021 a rozpočet na roky 2023 a 2024
c) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
d) schvaľuje rozpočet Obce Kostolište na rok 2022 podľa prílohy
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 4 – Správa HK
1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Anne Ševerovej, ktorá predložila správu o KČ za rok 2021. 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, bola predložená obecnému zastupiteľstvu správa o kontrolnej
činnosti za rok 2021. Správa bola poslancom zaslaná.
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bola vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe
schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti
za II. polrok 2021 a v súlade so schválenými Zásadami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak
vec neznesie odklad. V roku 2021 takáto kontrola nebola vykonaná.

V rámci kontrolnej činnosti boli za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 vykonané 4 kontroly , z toho 4 na
obecnom úrade .
Z vykonaných 4 kontrol boli 4 charakteru kombinácie finančných a nefinančných kontrol. Z celkového
počtu 4 kontrol boli 2 kontroly ukončené správou (nedostatky nezistené, resp. opatrenia už boli prijaté) a 2
kontroly boli ukončené návrhom správy a správou (nedostatky zistené). Celkovo bolo zistené 20
nedostatkov a prijatých 9 opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.
Na obecnom úrade v súlade s § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov boli vykonané tieto kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k
informáciám v znení neskorších predpisov v obci Kostolište v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť
za roky 2018 - 2020Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2 polrok 2020
Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v kontrolovanom subjekte
Obec Kostolište
Kontrola výberu poplatku za rozvoj
Kontrola prijatých opatrení – správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Výkon iných odborných činností v rozsahu povinností hlavného kontrolóra:
vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021, I. polrok 2022,
vypracovanie návrhov správ a správ o výsledku kontroly v prípade, ak boli zistené nedostatky (2) a
vypracovanie správ o výsledku kontroly v prípade, ak neboli zistené nedostatky (2) z kontrol
vykonaných v roku 2021 a k nemu prislúchajúcich dokumentov v súlade so zákonom č. 357/2015
Z.z. v znení neskorších predpisov,
vypracovanie správ o výsledkoch kontrol predkladaných obecnému zastupiteľstvu v roku 2021
(predložených 3 správ),
správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 vypracovaná v roku 2021
(vypracováva sa vždy v nasledujúcom roku),
stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 vypracované v roku 2021,
stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 vypracované v roku 2021 (vypracováva sa
vždy v nasledujúcom roku) ,
vypracovanie interných dokumentov a korešpondencie vzťahujúcej sa k funkcii hlavnej kontrolórky.
Výkon iných činností, najmä:
účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
účasť na stretnutiach hlavných kontrolórov,
účasť na odborných školeniach, seminároch a konferenciách,
participácia pri prijatí opatrení na nápravu nedostatkov uvedených v návrhu správy a v správe o
výsledku kontroly,
vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti
priebežné upozornenia na zistené nedostatky
UZN č. 3/2022
OZ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2021
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – Žiadosť o odpredaj pozemku
Na obec prišla žiadosť od p. Molnára na odkúpenia časti obecného pozemku. Poslanci uvedenú žiadosť
prerokovali a navrhli cenu 130€/m2. Predpokladaná výmera je okolo 60m2. p. Molnár s cenou súhlasí.

UZN č. 4/2022
OZ schvaľuje
Zámer na odpredaj pozemku
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 - Rôzne
1. 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 odporúčajú uzatvoriť starostovi kúpnu zmluvu.
UZN č. 5/2022
OZ schvaľuje
Kúpu častí prevodu definovaných v bode 1 zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností od spoločnosti
ATOPS Development, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava za cenu 1 Euro
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

2. 01.01.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 507/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Na základe toho
predpisu tak platí, že na rozdiel od doteraz platnej právnej úpravy, podľa ktorej obec poskytovala
dotáciu na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka alebo poslucháča a stravníka v školskom stravovacom
zariadení bez ohľadu na to, či bola alebo nebola jeho zriaďovateľom a to vo výške a na základe VZN,
nová právna úprava stanoví , že obec poskytuje na základe zmluvy (uzavretej podľa podľa § 9aa
zákona) z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu zriaďovateľovi
súkromnej materskej školy, ktoré sú zriadené na území obce, finančné prostriedky na mzdy a
prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča do dovŕšenia 15 rokov veku (pre rok 2022). Na
základe a podľa VZN tak obec poskytuje dotáciu na základe VZN už len pre MŠ a školské zariadenia
vo svojej vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti.
UZN č. 6/2022
OZ schvaľuje
Dodatok č.2 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
UZN č. 7/2022

OZ schvaľuje
Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov príjemcovi Montessori Malacky OZ.

O 21,30 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

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

Overili: .............................................
Bc. Ľubica Voltemarová, Michal Danihel

