Zápisnica č. 3
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 14. 6.2017 t.j. štvrtok, o 17,00 hod. v budove kultúrneho domu Kostolná Ves

PRÍTOMNÍ: Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová
Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, Ing. Anna Sobotová, Mgr. Alexandra
Kurincová, Tomáš Mercek, Daniel Kluvanec
Zamestnanci OcÚ: Marcela Iliašová
Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. ÚVOD
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Voľba návrhovej komisie
2. PROGRAM
a) Vyhodnotenie výberového konania na miesto riaditeľky MŠ v Kostolnej Vsi
a návrh na menovanie novej riaditeľky od 1.9.2017
b) Vyhodnotenie cenových ponúk dodávateľov stavebných prác na rekonštrukciu
strechy na budove MŠ a ŠJ
c) Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016
d) Návrh na úpravu rozpočtu
e) Presun prebytku finančných prostriedkov z roku 2016 do rezervného fondu na
rok 2017
f) Pozvánka rodičov s deťmi na 24.6.2017 na spoločné zábavné hry pri príležitosti
blížiaceho sa ukončenia školského roku
g) Rôzne
3. DISKUSIA
4. ZÁVER
1. ÚVOD
a) Otvorenie zasadnutia OZ
OZ otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných poslancov aj
obyvateľov obce, skonštatovala uznášaniaschopnosť OZ.
b) Určila: zapisovateľa zápisnice: Ing. Anna Sobotová
overovateľov zápisnice: Mgr. Alexandra Kurincová
Tomáš Mercek
návrhovú komisiu: Ing. Dušan Hnát
Mgr. Alexandra Kurincová
Tomáš Mercek
2. PROGRAM
a) Na základe uznesenia č. 15/2017 zo dňa 16.5.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na

pozíciu riaditeľky MŠ v Kostolnej Vsi. Dňa 13.6.2017 Rada školy pri MŠ v Kostolnej Vsi
uskutočnila výberové konanie. Nakoľko sa prihlásil iba jeden uchádzač, za novú
riaditeľku MŠ bola schválená p. Marta Duchoňová Kostolná Ves 107. Nástup novej pani
riaditeľky je od 1.9.2017.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
b) Na základe uznesenia č. 16/2017 zo dňa 16.5.2017 – Predkladanie cenových ponúk
dodávateľov stavebných prác - rekonštrukcia strechy na budove MŠ a ŠJ sa do termínu
5.6.2017 prihlásili 3 uchádzači – podmienka bola najnižšia cena.
1. Uchádzač – Si-To-Ro s.r.o. Veľká Čausa
2. Uchádzač – EMS-KOMPLET, s.r.o. Prievidza
3. Uchádzač – TOMY-STAV s.r.o. Kanianka
Podľa stanovených podmienok súťaž vyhrala firma TOMY-STAV Kanianka.
Rekonštrukcia strechy sa uskutoční v prázdninových mesiacoch do 20.8.2017.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
c) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 – Záverečný účet obce predložila p. Marcela
Iliašová, vysvetlila jednotlivé položky príjmov a výdajov obce počas roka 2016.
Bolo skonštatované:
bežné príjmy za rok 2016
161 809,82 €
bežné výdavky za rok 2016 141 347,09 €
prebytok za rok 2016
20 462,73 €
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
d) Poslanci OZ súhlasili s úpravou rozpočtu – úprava jednotlivých položiek príjmov a
výdavkov presahujúcich plnenie.
Poslanci OZ berú na vedomie.
e) Záver: na účet rezervného fondu obce sa presunie prebytok hospodárenia za rok 2016 vo
výške 20 462,73 €.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
f) Pani starostka pozvala rodičov s deťmi na spoločné hry pri príležitosti ukončenia
školského roka.
3. DISKUSIA
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil. Pani starostka predniesla problém o výskyte
čiernych skládok v obci a apelovala na občanov, aby triedili odpad, čím sa ušetria nemalé
finančné prostriedky pri odvoze všetkých druhov odpadu.

4. ZÁVER
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým
prítomným.
Prílohy:

1. Prezenčná listina

V Kostolnej Vsi, dňa 14.6.2017
Zapisovateľka: p. Ing. Sobotová Anna

….………………………..

Overovatelia:

p. Mercek

…………………………….

p. Mgr. Kurincová

…………………………….

