ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 17.06.2021
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
- poslanci: Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček, Ing. Michal Danihel , Slavomír Binčík,
- Hlavný kontrolór : Ing. Anna Ševerová
Neprítomní : Zuzana Kuklovská, Stanislav Jurica, Michal Bútora
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet za rok 2020
4. Výročná správa za rok 2020, Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
5. Úprava rozpočtu
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
7. Prerokovanie územného plánu – zmeny a doplnky č. 3
8. Prerokovanie nákladov na vývoz žúmp
9. Rôzne (voľba prísediaceho okresného súdu, návrh pozemkových úprav, majetkové priznanie starostu
obce, cesta na odpadový dvor, žiadosť o odkúpenie pozemku Červeňan+Tománková, ročná odmena
HK za rok 2020)
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených poslancov na zasadnutí OZ konaného dňa 17.06.2021
v zasadacej miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Bc. Ľubicu Voltemarovú, za
overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Radoslav Jurkáček, Slavomír Binčík. Starosta skonštatoval, že sú
prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania.
hlasovať.

Starosta dal o programe

UZN č. 10/2021
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.06.2021 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Záverečný účet za rok 2020
Výročná správa za rok 2020, Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Úprava rozpočtu
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Prerokovanie územného plánu – zmeny a doplnky č. 3
Prerokovanie nákladov na vývoz žúmp
Rôzne (voľba prísediaceho okresného súdu, návrh pozemkových úprav, majetkové priznanie starostu
obce, cesta na odpadový dvor, žiadosť o odkúpenie pozemku Červeňan+Tománková, ročná odmena
HK za rok 2020)

neprítomní: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

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, Stanovisko HK k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2020
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 2020, 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. 11/2021
OZ
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
c) schvaľuje Záverečný účet obce k 31.12.2020 a celoročné hospodárenie obce Kostolište bez výhrad.
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
67 389,85 EUR.
neprítomní: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

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. 12 /2021
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: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 – plán kontrolnej činnosti HK na II. 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 2. polrok
2021. V návrhu plánu podrobne informovala o základných úlohách HK obce na 2. 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. 13 /2021
OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
neprítomní: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 7 – Prerokovanie ÚP obce - zmeny a doplnky š. 3
Starosta informoval prítomných poslancov, že zmeny a doplnky ÚP obce č. 3 sú na odbore ŽP na Okresnom
úrade v MA na prerokovaní procesu EIA.
K bodu č. 8 – Prerokovanie nákladov na vývoz žúmp
Bol prerokovaný návrh na kompenzáciu zvýšených nákladov na vývoz žúmp, ktorý predstavuje v súčasnosti
cca 40€ / vývoz. Na najbližšie OZ bude pripravené VZN obce ohľadne kompenzácií jednotlivých
domácností, ktoré nie sú odkanalizované.
K bodu č. 9 – Rôzne
1. Starosta informoval poslancov o žiadosti občanov v lokalite Zberný dvor ohľadne výstavby
a spolufinancovania cesty, ktorá je v zlom technickom stave. Predstavil nacenené rozpočty na
rekonštrukciu cesty v danej lokalite. Podľa predpokladaného rozpočtu sú predbežné náklady
vyčíslené na sumu cca 25 tis. Eur. Na zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia danej lokality, ktorí
súhlasia so spolufinancovaním cesty v pomere 1:1. Došlo k dohode ohľadom spolufinancovania
cesty, bude pripravená dohoda o spolupráci a následne prebehne výber dodávateľa na rekonštrukciu
cesty.
2. Starosta informoval poslancov, že v zákonom stanovenej lehote predložil príslušnej komisii svoje
majetkové priznanie, ktoré je k nahliadnutiu.
3. Voľba prísediaceho na Okresnom súde
Starosta informoval poslancov, že p. Ing. Jurajovi Baránekovi končí funkčné obdobie ako
prísediacemu na OS, je nutné zvoliť prísediaceho na ďalšie obdobie. Vzhľadom k tomu, že p. Juraj
Baránek súhlasí so svojou voľbou aj na ďalšie funkčné obdobie, navrhuje ho prevoliť.
UZN č. 14 /2021
OZ volí
p. Juraja Baráneka za prísediaceho na Okresnom súde v Malackách na obdobie od 21.09.2021 do 20.09.2025
neprítomní: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

4. Návrh pozemkových úprav – bola predložená informácie ohľadne ponuky na zrealizovanie scelenia
pozemkov, bližšie informácie budú poskytnuté na najbližšom OZ.
5. Odmena HK za rok 2020
Starosta obce informoval prítomných poslancov o navrhovanej odmene pre hlavnú kontrolórku za
kvalitne vykonanú prácu za rok 2020, vzhľadom k tomu, že je v roku 2020 nebola vyplatená
kvartálne, tak ako za predošlé roky. Navrhol odmenu vo výške 30% z mesačného platu za obdobie 12
mesiacov. Dal o navrhovanej zmene hlasovať.
UZN č. 15 /2021
OZ schvaľuje
odmenu HK obce za rok 2020 vo výške 30% z mesačného platu za obdobie 12 mesiacov.
neprítomní: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku Červňan+Tománková
Ide o odkúpenie časti obecného pozemku – 250m2 z parcely o celkovej výmere 5041 m2, parc. Č.
365/1, ktorý susedí s pozemkov žiadateľov. Žiadatelia majú záujem o rozšírenie svojho pozemku
o záhradu. Cenu navrhlo OZ na 65€/m2.

UZN č. 16/2021
OZ schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj časti
obecného majetku parc. č. 365/1 v katastri obce Kostolište o výmere cca 250m2 konkrétnemu záujemcovi
Dominika Tománková, bytom Pribinova 44/8, 901 01 Malacky a Matúš Červeňan, bytom Pribinova 44/8,
901 01 Malacky a za cenu 65€/m2 z dôvodu osobitného zreteľa podľa Zákona o majetku obcí č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov. Dôvodom pre uplatnenie výnimky je skutočnosť, že pozemok je dlhodobo
užívaný a je priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa, ktorý sa o pozemok starajú.
neprítomní: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

O 21,00 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

Zapísala: ........................................
Bc. Ľubica Voltemarová

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

