ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 24.02.2022
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
poslanci: Stanislav Jurica, Ing. Radoslav Jurkáček, Ing. Michal Danihel , Slavomír Binčík
- hlavná kontrolórka : Ing. Anna Ševerová
Neprítomní : Michal BútoraZuzana Kuklovská, Bc. Ľubica Voltemarová
Hostia : Viktor Opavský
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosti o vysporiadanie pozemkov
4. Kúpna zmluva o odpredaji pozemku
5. Riešenie energií a nájmu - ihrisko
6. Rôzne ( zmena rozpočtu, žiadosť občanov o spolufinancovanie cesty )
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 24.02.2022 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Michala Danihela, za overovateľov zápisnice
boli určení : Ing. Radoslav Jurkáček, Slavomír Binčík
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal o programe
hlasovať.
UZN č. 8/2022
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2022 v nasledovnom znení:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosti o vysporiadanie pozemkov
4. Kúpna zmluva o odpredaji pozemku
5. Riešenie energií a nájmu - ihrisko
6. Rôzne ( zmena rozpočtu, žiadosť občanov o spolufinancovanie cesty )
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
podpísané a sú v plnení.
K bodu č. 3 – Žiadosti o vysporiadanie pozemkov
Na OcÚ boli doručené žiadosti občanov o odkúpenie jednotlivých častí pozemkov. Prebehla debata ohľadne
kúpnej ceny za jednotlivé parcely
Hitmanová – navrhnutá cena – 1€/parcela pod domom a garážou a 35€/ priľahlá plocha – predzáhradka
Chromiak – poslanci nesúhlasia s odpredajom – ide o verejné priestranstvo
Pálka – navrhnutá cena 75€/1m2 alebo cena určená znaleckým posudkom

Vrtáková - navrhnutá cena 75€/1m2 alebo cena určená znaleckým posudkom
Kovárik – cena sa určí znaleckým posudkom
K bodu č. 4 – Kúpna zmluva o odpredaji pozemku
Na OZ bol schválený zámer odpredaja pozemku žiadateľom Michal Drgoň, Vilma Drgoňová a Eugen
Drgoň, kúpna cena bola určená na 1,- €/m2
UZN č. 9/2022
OZ schvaľuje
Odpredaj časti obecného pozemku reg. C parc. Č. 29/6 o výmere 12 m2 žiadateľom Michal Drgoň, Vilma
Drgoňová a Eugen Drgoň, trvale bytom Kostolište č. 11, 900 62 za cenu 1,-€/m2 v súlade so zákonom SNR
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
neprítomní: [3]

hlasovali: [4]

za:[4]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 5 – Riešenie energií a nájmu na ihrisku
Na OZ bol prizvaný ako hosť p. Opatovský, ktorý od roku 2016 prevádzkuje pohostinstvo na štadióne,
predložil výpisy za energie a prepočítané náklady od roku 2016-2021. Prebehla diskusia ohľadne
vyúčtovania nákladov za zavlažovanie cez leto. Poslanci sa dohodli, že bude zaznamenaný stav meradla
k 1.3.2022 a následne po ukončení polievacej sezóny a následne budú obci vyúčtované náklady za závlahu.
Zároveň dôjde k zúčtovaniu nákladov za polievanie za roky 2016-2021 v sume 2 000€.
K bodu č. 6 - Rôzne
1. Na rokovanie bola predložená na schválenie 1. 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. 10/2022
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: [-]

2. Na OcÚ bola doručená žiadosť obyvateľov časti Hliníky o príspevok na spolufinancovanie cesty.
Vzhľadom, že ide o súkromnú cestu poslanci vyjadrili nesúhlas s jej financovaním
3. Alej – zastávka – z BID prišlo negatívne vyjadrenie s vybudovaním zastávky v Aleji, uskutoční sa
ďalšie stretnutie so zástupcami BID, kde budú navrhnuté ďalšie alternatívy umiestnenia zastávky
4. 14.5. sa uskutoční v lokalite Nová Alej M. Benku Deň Zeme spojený s čistením okolia, poslanci
navrhli zorganizovať aj skorší termín brigády v celej obci
5. Na OcÚ bola doručená žiadosť ohľadne odovzdania pozemku od p. Perneckého- vybudovaná cesta.
UZN č. 11/2022
OZ súhlasí s odkúpením pozemku parc.č. 501/2 k.ú. Kostolište o celkovej výmere 513 m2 v celkovej sume 1,Euro. Na pozemku sa nachádza vybudovaná cesta a prípojky k jednotlivým RD. Cesta bude do budúcnosti
slúžiť aj ako prístupový chodník do lokality Nová Alej M. Benku

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

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

