ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 21.10.2021
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
- poslanci: Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček,
Kuklovská, Stanislav Jurica
- Hlavný kontrolór : Ing. Anna Ševerová
Neprítomní : Michal Bútora, Slavomír Binčík,

Ing. Michal Danihel , Zuzana

Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
Zahájenie
2.
Kontrola uznesení
3.
Návrh pozemkových úprav
4.
Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
5.
Úprava rozpočtu
6.
Správa hlavného kontrolóra
7.
Rôzne (ÚPN, petícia občanov, žiadosť o sociálny príspevok...)
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených poslancov na zasadnutí OZ konaného dňa 21.10.2021
v zasadacej miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Zuzanu Kuklovskú, za
overovateľov zápisnice boli určení : Bc. Ľubica Voltemarová a Ing. Michal Danihel. Starosta skonštatoval,
že sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Navrhol do bodu rôzne doplniť
: žiadosť o odovzdanie komunikácií a spevnených plôch v lokalite Alej M. Benku, príspevok na žumpy,
chodník z dediny do Aleje. Starosta dal o programe hlasovať.
UZN č. 17/2021
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.10.2021 v nasledovnom znení:
1.
Zahájenie
2.
Kontrola uznesení
3.
Návrh pozemkových úprav
4.
Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
5.
Úprava rozpočtu
6.
Správa hlavného kontrolóra
7.
Rôzne (ÚPN, petícia občanov, žiadosť o sociálny príspevok, odovzdanie komunikácií, chodník do
Aleje, príspevok na žumpy)
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
podpísané a sú v plnení.

K bodu č. 3 – Návrh pozemkových úprav

Na rokovaní OZ predstavili zástupcovia spoločnosti Jakoss návrh na spoluprácu s obcou pri riešení
pozemkových úprav, ktoré plánuje obec realizovať.
K bodu č. 4
Žiadosť o odkúpenie pozemku Michal Drgoň
Ide o odkúpenie časti obecného pozemku – 12m2 - pozemok priľahlý k pozemku žiadateľa a dlhodobo
užívaný, parc. č. 29/6, ktorý susedí s pozemkov žiadateľa. Cenu navrhlo OZ na 1€/m2.
UZN č. 18/2021
OZ schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
časti obecného majetku o výmere 12m2, pozemok parc. C, parc. č. 29/6 zapísaný na LV 2107 v katastri obce
Kostolište konkrétnemu záujemcovi p. Michalovi Drgoňovi, bytom Kostolište 11 podľa priloženého GP
37027077-66/2021 za cenu 1€/m2.
neprítomní: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

Žiadosť o odkúpenie pozemku Frýbert - ide o odkúpenie časti obecného pozemku – 181m2 z parcely, parc.
Č. 1413/1, ktorý susedí s pozemkov žiadateľa. Cenu navrhlo OZ na 50€/m2
UZN č. 19/2021
OZ schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
časti obecného majetku o výmere 181m2, pozemok parc. C, parc. č. 1412/83 zapísaný na LV 2107 v katastri
obce Kostolište konkrétnemu záujemcovi p. Dušanovi Frýbertovi, bytom Kostolište 332 za cenu 50€/m2.
neprítomní: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – 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. 20/2021
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: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 – Správa HK
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Anne Ševerovej, ktorá predložila správu z vykonanej kontroly. V
zmysle § 18d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 20 ods. 5
písm. a/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade so zásadami kontrolnej činnosti a na
základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bola vykonaná v čase od 18.06.2020 do
07.09.2021 kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v kontrolovanom
subjekte Obec Kostolište za roky 2018 - 2020.

UZN č. 21/2021
OZ berie na vedomie
Správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v
kontrolovanom subjekte Obec Kostolište
neprítomní: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 7 – Rôzne
1. Starosta informoval prítomných poslancov, že návrh zmien a doplnkov ÚP obce č. 3 bude zverejnený
na 30 dní na pripomienkovanie a následne bude zaslaný na OÚ na vydanie stanoviska.
2. Opätovne 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.
3. Starosta informoval prítomných poslancov ohľadne požiadavky spoločnosti ATOPS na odovzdanie
komunikácií a spevnených plôch do vlastníctva obce. Bude vypracovaná zmluva o prebratí, ktorá
stanoví presné podmienky odovzdania.
4. Starosta informoval, že na obec bola doručená petícia ohľadne zriadenia autobusovej zastávky
v časti obce pri Aleji, V súčasnosti prebiehajú rokovania s novým dopravcom sp. ARRIVA ohľadne
zriadenia zastávky. Zároveň prebehla diskusia ohľadne vybudovania chodníka z dediny do Aleje.
5. Starosta informoval poslancov, že na OcU prišla žiadosť od p. Krivákovej, ktorá je v hmotnej núdzi
na príspevok nevyhnutné náklady. Dal návrh na priznanie jednorazového príspevku v súlade s
prijatým VZN obce č. 8/2008. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
UZN č. 22/2021
OZ schvaľuje
V súlade s VZN obce č. 8/2008 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 165€ žiadateľovi Ingrid
Krivákovej, bytom Kostolište 164, 900 62 Kostolište
neprítomní: [2]

hlasovali: [5]

za:[4]

proti: [-]

zdržal sa: [1]Jurica

6. Zmena uznesenia č. 16/2021
Starosta informoval poslancov, že je nutné nanovo preschváliť odpredaj pozemku
Červňan+Červeňanová Tománková vzhľadom k tomu, že bol vypracovaný GP , kde výmera pozemku
je 291m2.
UZN č. 23/2021
a) OZ ruší uznesenia č . 16/2021
b) 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 291m2 konkrétnemu záujemcovi
Dominika Červeňanová Tománková, bytom Kostolište 627, 900 62 Kostolište a Matúš Červeňan, bytom Na
doline 163/3, 916 21 Čachtice, 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 žiadateľov, ktorí sa o pozemok starajú.
Zároveň OZ Schvaľuje uzatvorenie Dodatku č.1 ku kúpnej zmluve
neprítomní: [2]

hlasovali: [5]

za:[5]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

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

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

Overili: .............................................
Bc. Ľubica Voltemarová a Ing. Michal Danihel

