ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 19.11.2020
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci: Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Michal Danihel, Zuzana Kuklovská, Michal Bútora,, Ing. Radoslav
Jurkáček
Ing. Anna Ševerová, hl. kontrolór
Neprítomní – ospravedlnení : Slavomír Binčík, Stanislav Jurica
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Návrh VZN - Nakladanie s odpadmi a poplatky za uloženie odpadu
Úprava rozpočtu
Rôzne

K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 19.11.2020 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Ing. Radoslav Jurkáček, Ing. Michal Danihel
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal o programe
hlasovať.
UZN č. 28/2020
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.11.2020 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Návrh VZN - Nakladanie s odpadmi a poplatky za uloženie odpadu
Úprava rozpočtu
Rôzne

neprítomní: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

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 – Návrhy uznesení VZN o odpadoch
Starosta predložil poslancom OZ návrh VZN týkajúce sa odpadov – návrh VZN , ktorým sa upravuje
poplatok za vývoz KO ako aj návrh VZN o spôsobe nakladania s odpadmi. Predpokladaný objem odpadov
v obci za rok 2021 je stanovený na úrovni 270t, obec pri úrovni vytriedenia KO na úrovni 30-40% platí
sadzbu – poplatok štátu vo výške 22€/t, čo predstavuje na rok 2021 sumu 5 940€. Je nutné prehodnotiť
sadzby za vývoz KO, ktorý nepokrýva náklady obce spojené s nakladaním s odpadmi. Vzhľadom k tomu, že
v roku 2021 sa obci zvýšia náklady aj na odvoz kuchynského odpadu z domácností – aj táto suma sa

premietne do novej sadzby poplatku. Na základe toho je nutné zreálniť poplatky a premietnuť do sadzby aj
poplatky za odpadový dvor ako aj zvoz kuchynského odpadu. Bol predložený návrh na zvýšenie poplatkov
pri jednotlivých veľkostiach smetných nádob ako aj počtu osôb v domácnosti. Novo navrhnuté sadzby tvoria
prílohu jednotlivých VZN, ktoré budú pred schválením v OZ zverejnené na pripomienkovanie. Bola
navrhnutá základná sadzba vo výške 4,2€ za 120l nádobu. Zároveň je navrhnuté aj zvýšenie sadzby za
veľkoobjemový odpad o 2€. Prebehla diskusia o jednotlivých sadzbách ako aj poplatkoch.
K bodu č. 4 – Úprava rozpočtu
Na rokovanie bola predložená na schválenie 3. 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. 29 /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: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – Rôzne
1. Prebehla diskusia ohľadne častejšieho vývozu skla a papiera. Starosta informoval poslancov, že
v prípade potreby , ak niekto potrebuje častejšie vyviezť sklo, je možné zavolať na OcÚ a odpad bude
odvezený na odpadový dvor
2. Žiadosť o zníženie nájmu – Vináreň pod Kostolom
Na OcÚ prišla žiadosť o zníženie nájmu v dôsledku pandémie od p. Aleša Marka, žiada o zníženie
nájmu o 50%
UZN č. 30/2020
OZ schvaľuje
Zníženie nájmu o 50% za mesiace 11-12/2020 pre žiadateľa Aleš Marko
v dôsledku pandémie COVID 19
neprítomní: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

- Vináreň pod Kostolom

proti: [-]

zdržal sa: [-]

3. Na OcU prišli žiadosti o odkúpenie pozemkov
A) Od spoločnosti ID projekt - bola navrhnutá suma 35€/m2
B) Od p. Frýberta – cena nebola navrhnutá – prebehne ešte diskusia ohľadne odpredaja
predmetného pozemku
4. Na rokovaní sa zúčastnil p. Dobrovodský, ktorý predstavil poslancom stavebný zámer výstavby RD
v obci. Prebehla diskusia ohľadne odkanalizovania danej lokality. P. Dobrovodský požiadal starostu
o vybavenie predbežného súhlasu od SPF s výtlakom na jeho pozemku

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

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

Overili: .............................................
Ing. Radoslav Jurkáček, Ing. Michal Danihel

