ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 18.11.2021
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
- poslanci: Bc. Ľubica Voltemarová, Ing. Radoslav Jurkáček,
Kuklovská, Stanislav Jurica, Slavomír Binčík
- Hlavný kontrolór : Ing. Anna Ševerová
Neprítomní : Michal Bútora

Ing. Michal Danihel , Zuzana

Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
Zahájenie
2.
Kontrola uznesení
3.
Návrh VZN o vývoze a vypúšťaní odpadových vôd zo žúmp
4.
Návrh VZN o názve ulíc
5.
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady
6.
Návrh VZN o nakladaní s odpadmi
7.
Žiadosti občanov
8.
Návrh kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra na I. polrok 2022
9.
Rôzne
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených poslancov na zasadnutí OZ konaného dňa 18.11.2021
v zasadacej miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Zuzanu Kuklovskú, za
overovateľov zápisnice boli určení : Slavomír Binčík a Ing. Radoslav Jurkáček. Starosta skonštatoval, že sú
prítomní 6 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania. Starosta dal o programe
hlasovať.
UZN č. 24/2021
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.11.2021 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Návrh VZN o vývoze a vypúšťaní odpadových vôd zo žúmp
Návrh VZN o názve ulíc
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o nakladaní s odpadmi
Žiadosti občanov
Návrh kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra na I. polrok 2022
Rôzne

neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

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 VZN o vývoze a vypúšťaní odpadových vôd zo žúmp

Na rokovaní OZ bol prerokovaný návrh VZN, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ v decembri
s účinnosťou od 1.1.2022 zatiaľ na 1 rok. Je pripravený informačný leták, ktorý bude v najbližších dňoch
distribuovaný do domácností v neodkanalizovaných častiach obce. Kupóny sa budú odovzdávať do
domácností 2 x do roka, obyvatelia ich odovzdajú pri vývoze s menom a dátumom vývozu. Príspevok bude
len pre obyvateľov s trvalým pobytom.
K bodu č. 4 - Návrh VZN o názve ulíc
Obec pripravuje VZN o názve ulíc , boli prerokované predbežne navrhnuté názvy ulíc v obci, návrh bude
zverejnený na web stránke obce na verejné pripomienkovanie
K bodu č. 5,6 – Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné
odpady a Návrh VZN o nakladaní s odpadmi
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 2022 je stanovený na úrovni 270t, obec pri úrovni vytriedenia KO na úrovni 20-30% platí
sadzbu – poplatok štátu vo výške 27€/t, čo predstavuje nárast pre rok 2022. Je nutné prehodnotiť sadzby za
vývoz KO, ktorý nepokrývajú náklady obce spojené s nakladaním s odpadmi. Na základe toho je nutné
zreálniť poplatky a premietnuť do sadzby aj poplatky za odpadový dvor. 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 4,5€ za 120l nádobu a 8€ za 240l nádobu. Prebehla diskusia
o jednotlivých sadzbách ako aj poplatkoch.
K bodu č. 7 – Žiadosti občanov
Na obec prišla žiadosť od p. Molnára na odkúpenia časti obecného pozemku. Poslanci uvedenú žiadosť
prerokovali a navrhli cenu 130€/m2. Predpokladaná výmera je okolo 60m2.
Ďalšia žiadosť sa týkala spolufinancovania opravy miestnych komunikácií. Žiadosti prišli od občanov pod
lesom I a pod Lesom II. Tieto žiadosti budú prerokované pri tvorbe rozpočtu na rok 2022.
K bodu č. 8 – Návrh kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra na I. polrok 2022
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 1. polrok
2022. V návrhu plánu podrobne informovala o základných úlohách HK obce a o ostatnej činnosti HK obce.
Starosta dal o uvedenom návrh hlasovať.
UZN č. 25/2021
OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1 polrok 2022
neprítomní: [1]

K bodu č. 9 - Rôzne

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

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 09.09.2021 do
11.11.2021 kontrola spôsobu výberu poplatku za rozvoj v kontrolovanom subjekte Obec Kostolište za rok
2020.
UZN č. 26/2021
OZ berie na vedomie
Správu o výsledku vykonanej kontroly spôsobu výberu poplatku za rozvoj v kontrolovanom subjekte Obec
Kostolište za rok 2020.
neprítomní: [1]

hlasovali: [6]

za:[6]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

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

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

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

