ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 18.06.2020
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci:, Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček, Ing. Michal Danihel, Michal Bútora , Slavomír
Binčík , Stanislav Jurica, Zuzana Kuklovská
Neprítomní :
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Záverečný účet obce
Výročná správa
Úprava rozpočtu
Rôzne

K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 18.06.2020 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Ing. Michal Danihel, Michal Bútora
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal po doplnení o
programe hlasovať.
UZN č. 14/2020
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2020 v nasledovnom znení:
1.
Zahájenie
2.
Kontrola uznesení
3.
Záverečný účet obce
4.
Výročná správa
5.
Úprava rozpočtu
6.
Rôzne ( Menovanie komisie na ocenenie majetku, Zmeny a doplnky UP obce, info o súkromnej
škôlke, plán kontrolnej činnosti )
neprítomní: [-]

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 splnené.
K bodu č. 3,4 – Schválenie záverečného účtu obce, Výročná správa obce
Starosta informoval OZ, že záverečný účet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a
odovzdal slovo ekonómke obce p. Kučerovej, ktorá opísala rozbor plnenia príjmov a rozbor čerpania
výdavkov, použitie prebytku hospodárenia za rok 2019, ďalej informovala o poskytnutých a prijatých
dotáciách a o ich vyúčtovaní, o finančnom usporiadaní voči zriadenej rozpočtovej organizácií, voči štátnemu
rozpočtu, voči štátnym fondom, voči rozpočtu VÚC a voči rozpočtom iných obcí. K ZU obce predniesol
stanovisko HK obce a odporučil schváliť ZU obce bez výhrad.

UZN č. 15/2020
OZ
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
c) schvaľuje Záverečný účet obce k 31.12.2019 a celoročné hospodárenie obce Kostolište bez výhrad.
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 61 736,87
EUR.
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – Úprava rozpočtu
Na rokovanie bola predložená na schválenie 2. 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. 16 /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: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 - Rôzne
1. Menovanie komisie na ocenenie majetku
Vzhľadom na výmenu pozemku, ktorá bola schválená v OZ je menovaná komisia na ocenenie majetku obce
v zložení : Slavomír Binčík – predseda, Zuzana Kuklovská – člen, Ing. Radoslav Jurkáček – člen.
2. Starosta informoval prítomných poslancov o doplnení textovej časti zmien a doplnkov ÚP obce
o nové územia a nové ukazovatele zastavanosti , minimálnej výmery pozemku a podlažnosti. Poslanci
navrhujú do zmien zapracovať max podlažnosť 1+ ustupujúce podkrovie
3. Starosta informoval poslancov o zámere na výstavbu novej súkromnej škôlky. Na zasadnutí OZ
predstavil zámer zástupca OZ Montessori p. Ing. Jozef Červienka a zároveň predstavil požiadavku
na zaradenie MŠ do sietí škôl, v súčasnosti má stará škôlka kapacitu 14 dní, kapacita novej bude 20
detí. Poslanci s tým súhlasili
4. Starosta informoval o možnosti vybudovania súkromný jaslí
5. 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 2. polrok 2020. V návrhu plánu podrobne informovala o základných úlohách HK obce na 2.
polrok 2020 a o ostatnej činnosti HK obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v súlade
so zákonom. Starosta dal o uvedenom návrh hlasovať.
UZN č. 17/2020
OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK obce na 2 polrok 2020

neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

O 20.30 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

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

Overili: .............................................
Ing. Michal Danihel, Michal Bútora

