ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kostolište zo dňa 29.04.2021
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Hubert Danihel
- poslanci:, Zuzana Kuklovská, Bc. Ľubica Voltemarová, Stanislav Jurica, Ing. Radoslav Jurkáček,
Ing. Michal Danihel , Slavomír Binčík, Michal Bútora
- Hlavný kontrolór : Ing. Anna Ševerová
Neprítomní : Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN o výške režijných nákladov na výrobu jedál pre dospelých stravníkov v školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
4. Žiadosti o odkúpenie pozemkov ( Frýbert, Červňan+Tománková, Chlepko )
5. Zmena rozpočtu
6. Žiadosť občanov- lokalita pri odpadovom dvore
7. Rôzne ( správa HK, ocenenie majetku obce, úprava platových podmienok starostu a HK obce, fekál,
kanalizácia )
K bodu č. 1 – Zahájenie
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí OZ konaného dňa 29.04.2021 v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Za zapisovateľa zápisnice určil p. Zuzanu Kuklovskú, za overovateľov zápisnice
boli určení : Ing. Michal Danihel, Michal Bútora
Poslanci si zvolili komisiu na ocenenie majetku reálnou hodnotou v zložení : predseda : Zuzana Kuklovská,
členovia : Slavomír Binčík, Stanislav Jurica
Starosta informoval poslancov a prítomných o návrhu programu rokovania.
hlasovať.

Starosta dal o programe

UZN č. 4/2021
OZ schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2021 v nasledovnom znení:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN o výške režijných nákladov na výrobu jedál pre dospelých stravníkov v školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
4. Žiadosti o odkúpenie pozemkov ( Frýbert, Červňan+Tománková, Chlepko )
5. Zmena rozpočtu
6. Žiadosť občanov- lokalita pri odpadovom dvore
7. Rôzne ( správa HK, ocenenie majetku obce, úprava platových podmienok starostu a HK obce, fekál,
kanalizácia )
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

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 – VZN o výške režijných nákladov na výrobu jedál pre dospelých stravníkov v školskom
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Starosta informoval o predloženom návrhu VZN obce, ktoré sa týka úpravy výšky nákladov na stravné
dospelých stravníkov. VZN bolo zverejnené 15 dní pre rokovaním , neprišli k nemu žiadne pripomienky.
UZN č. 5/2021
OZ schvaľuje
VZN o výške režijných nákladov na výrobu jedál pre dospelých stravníkov v školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 4 – Žiadosti o odkúpenie pozemkov
Na obec boli doručené žiadosti o odkúpenie časti obecných pozemkov, ktoré užívajú žiadatelia, jedná sa
o priľahlé pozemky k nehnuteľnostiam žiadateľov.
1. Chlepko Ladislav – ide o odkúpenie pozemku o výmere 261m2 za účelom vysporiadania dlhodobo
užívanej nehnuteľnosti – časti záhrady, o ktorú sa žiadateľ stará od roku 2005. Navrhnutá cena za
odkúpenie je 35€/m2.
UZN č. 6/2021
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. 1416/52 v katastri obce Kostolište konkrétnemu záujemcovi Ladislavovi
Chlepkovi za cenu 35€/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..
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

2. Tománková, Červeňan – 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 100€/m2.
3. Frýbert - ide o odkúpenie časti obecného pozemku – 181m2 z parcely, parc. Č. 1413/1, ktorý susedí
s pozemkov žiadateľa. Cenu navrhlo OZ na 100€/m2.
Starosta prerokuje jednotlivé navrhované ceny so žiadateľmi.
K bodu č. 5 – Zmena rozpočtu
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. 7/2021
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: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

K bodu č. 6 – Žiadosť občanov- lokalita pri odpadovom dvore
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.
K bodu č. 7 – Rôzne
1. Správa HK - Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v obci
Kostolište v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť za roky 2018 - 2020
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 I. polrok 2021 bola vykonaná v čase od 26.02.2020 do
21.04.2021 kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov v obci Kostolište v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť
za roky 2018 - 2020.
UZN č. 8/2021
OZ berie na vedomie
Správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v obci Kostolište v oblasti
sprístupňovania informácií na žiadosť za roky 2018 - 2020
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

2. Ocenenie majetku reálnou hodnotou
Komisia na oceňovania majetku stanovila cenu 17€/m2 za pozemok nadobudnutý na základe Zámennej
zmluvy zo dňa 17.2.2016 od Ing. Antona Černého.
3. Fekál
Prebehla diskusia ohľadne zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd. Prebehla diskusia ohľadne príspevku
na odvoz žúmp.
4. Prenájom ihriska – poslanci súhlasia s predlžením nájmu za podmienky úhrady starých podlžností
5. Prerokovanie úpravy platu starostu a hlavného kontrolóra
Starosta obce informoval prítomných poslancov o zákonnej úprave platu k 1.1.2021 na základe zvýšenia
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2020, od ktorej sa odvíja plat starostu ako aj hlavného
kontrolóra. Poslanci navrhli ponechať príplatok k mzde na úrovni 32%.
UZN č. 9/2021

OZ
a) berie na vedomie zmenu priemernej mzdy za rok 2020 vo výške 1 133€, a tým aj úpravu základného
platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
b) určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce vo výške
2493,00€ + 32% = 3 291,00€ od 01.01.2021
neprítomní: [-]

hlasovali: [7]

za:[7]

proti: [-]

zdržal sa: [-]

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

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

Overili: .............................................
Ing. Michal Danihel, Michal Bútora

