Zápisnica č. 3
Z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo dňa 22. 6.2016 t.j.
streda o 19,00 hod. v budove kultúrneho domu Kostolná Ves

PRÍTOMNÍ: Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, Ing. Anna Sobotová, Mgr. Alexandra Kurincová, Tomáš Mercek,
Daniel Kluvanec
Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová
Kontrolór obce: Ing. Nadežda Hopková
Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. ÚVOD
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Voľba návrhovej komisie
2. PROGRAM
a) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 20.04. 2016
b) Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kostolná Ves č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
c) Predloženie záverečného účtu obce za rok 2015
d) Prejednanie návrhu - Registratúrny poriadok obce
e) Správa audítora – Audit za rok 2015
f) Úprava rozpočtu pre rok 2016
g) Návrh riešenia rekonštrukcie priestorov učiteľského bytu ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako priestory
Obecného úradu.
h) Informácia o prenájme obecnej budovy dolné pohostinstvo a potraviny (večierka).
i) Prejednanie žiadosti p. Kňažíkovej pravidelnej dodávateľky ovocia a zeleniny do našej obce – zrušenie
poplatku za vyhlasovanie.
j) Informácia o pripravovanom programe pre deti – Rozlúčka so školským rokom na deň 25. jún 2016 na ihrisku
k) Informácia o pripravovanom 14. ročníku halušiek ktoré sa predbežne budú konať 3.9. 2016, t.j. posledný
prázdninový víkend.

3. DISKUSIA
4.ZÁVER
1.ÚVOD
a) Otvorenie zasadnutia OZ
OZ otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných občanov, poslancov , konštatovala, že OZ je
uznášaniaschopné, plný počet poslancov.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Zapisovateľka: Ing. Sobotová Anna
Overovatelia zápisnice: p. Mercek, Mgr. Kurincová
Návrhová komisia: Ing. Hnát – predseda,p. Kluvanec, p. Mercek členovia

2. PROGRAM
a) Kontrola uznesenia: obsadenie dolného pohostinstva- nový nájomník
Uznesenie splnené: Nájomník : p. Klaudia Priehodová, nájomná zmluva uzatvorená. Pani starostka oboznámila
prítomných s nájomnou zmluvou.
HLASOVANIE: poslanci OZ berú na vedomie – úloha splnená
b) VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stav. odpadmi.
VZN bolo nútené schváliť, nakoľko od 1.júla 2016 začína platiť nový zákon o odpadoch č. 79/ 2015
Starostka predniesla najdôležitejšie časti VZN, oboznámila prítomných s realizáciou VZN- fungovanie, odovzdávanie
odpadov v našej obci. Oznámila prítomným čiastku 2600 e, kt. obec dopláca na odpadové hospodárstvo ročne.
Pripomienka: p. Pažický- nákup kamerového systému do zberného dvora.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
c) Záverečný účet obce za rok 2015
Starostka obce oboznámila prítomných s jednotlivými položkami ( prijmi, výdaj, rezervný fond)
Záverečný účet- jednotlivé položky- sú súčasťou zápisnice.
Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu: Obecná kontrolórka doporučuje schváliť predložený návrh
záverečného účtu celoročného hospodárenia obce bez výhrad.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
d) Registratúrny poriadok obce- je vypracovaný v zmysle zákona a je možné do neho nahliadnuť na Ocú.
e) Správa audítora- audítor skonštatoval, že ide o pravdivý a vecný obraz hospodárenia obce, v zmysle zákona o
účtovníctve k dátumu 31.12.2015( účtovná uzávierka )
HLASOVANIE: poslanci OZ berú na vedomie
f) Úprava rozpočtu: s úpravou rozpočtu prítomných oboznámila p. starostka – zmeny v roku 2016
1. nákup počítačového programu pre Ocú
2. nákup kovových odpadových nádob
3. príspevok na nákup detských postieľok do MŠ
4. nákup šmýkaly pre deti – detské ihrisko
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
g) Návrh riešenia na úpravu predniesla p. starostka.
Pripomienka k návrhu: p. Sobotová A. - nesúhlasné stanovisko, s presťahovaním Ocú do budovy MŠ, navrhla vymeniť
okná na budove MŠ. p. Hnát D. - navrhol začať opravu od strechy, kt. tvorí základ celej budovy. Pani Hnátová Ľ. Ďalšie využitie budovy v prípade, že nebude dostatok detí v MŠ, a bude tam Ocú.
Po vypočutí jednotlivých pripomienok a po diskusii s občanmi sa poslanci OZ dohodli, že na budove MŠ sa začne
výmena okien( celá budova) a poverili starostku obce o prieskume trhu
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
h) Prenájom obecnej budovy – dolné pohostinstvo + potraviny( večierka) – Pohostinstvo otvorené, potraviny od
1. augusta 2016
HLASOVANIE: poslanci OZ berú na vedomie

i) žiadosť p. Kňažíková žiadosť o odpusenie nájmu za predajné miesto a odpustenie poplatku za vyhlasovanie
predaja.
p. Knažíková je dlhodobo dováža do obce sezónnu zeleninu a ovocie. Poslanci súhlasili s vyhovením jej žiadosti.
HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 1 ( Kluvanec D.)
j) ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM: p. starostka oznámila zmenu miesta konania akcie a predniesla
občanom pripravený program na uvedenú akciu
k) 14. ročník HALUŠIEK: informácie o akcii predniesla p. starostka . Po diskusií medzi poslancami OZ a
občanmi, potvrdili termín konania 14. ročníka halušiek na 3.9.2016 t. j. posledný prázdninový víkend .

3. DISKUSIA
Celá diskusia prebiehala pri jednotlivých bodoch programu.
4. ZÁVER
Zasadnutie OZ ukončila p. starostka, poďakovala prítomným za účasť .
Zapisovateľka: p. Ing. Sobotová Anna

….………………………..

Overovatelia:

p. Mercek

…………………………….

p. Mgr. Kurincová

…………………………….

