obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno
ZÁPISNICA 4/2015 z mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 20.7. 2015 o 18,00 hod. v budove Kultúrneho domu Kostolná ves
Účasť, podľa prezenčnej listiny
Program:
1 Úvod : Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Voľba návrhovej komisie
2 Program :
a) Vzdanie sa mandátu poslanca p. Artura Ľubíka
b) Riešenie havarijného stavu Materskej škôlky, (okná + chodníky) – vyčlenenie finančných
prostriedkov na ich riešenie z rezervného fondu.
c) Výber firmy na výmenu okien MŠ
d) Príprava projektov z programu rozvoja vidieka : Prestavba rekonštrukcia a modernizácia domov
smútku a ich okolia a Program rozvoja vidieka poľné a lesné cesty
3. Diskusia
4. Záver
1. Úvod:
Obecné zastupiteľstvo otvorila a viedla p. starostka Mgr. Mária Žofčinová. Skonštatovala, že poslanci sú
štyria, (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, p. František Papranec, Ing. Anna Sobotová) obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
a/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Ing. Anna Sobotová
Overovatelia:p. p. Irena Hnáthová, p. František Papranec
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
b/ Voľba návrhovej komisie
Predseda: Ing. Dušan Hnát
Členovia: p. Hnátová Irena, p. František Papranec
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
2. Program:
K bodu a:
P. starostka oboznámila poslancov a prítomných občanov o vzdaní sa poslaneckého mandátu p. Artura
Ľubíka k 30.6. 2015 v zmysle zákona 369/1990 Zb. § 25, písm. c. Starostka obce v zmysle zákona č.
346/1990 Z.z. §48 písm.1o voľbách do orgánov samosprávy obce požiada predsedu NR SR
o uskutočnenie nových volieb do 90 dní.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

K bodu b:
P. starostka vyhodnotila havarijný stav v materskej škôlke, nevyhovujúce okná, dvere vchodové,
(škôlka, kuchyňa), nevyhovujúce chodníky, kde hrozí možnosť úrazu oprava chodníkov. Poslanci mali
k nahliadnutiu cenové ponuky firiem na plastové okná a dvere. Najnižšia predložená cena bola 4 200 .EUR s DPH ( Fy. PM Team, s.r.o. prevádzka Priemyselná 14, Prievidza) kde boli zahrnuté výmena,
demontáž, montáž a stavebné vysprávky 5 okien na učebni, 2 vchodové dvere + 2 okná grátis (WC +
umyvárka) + zvislá žalúzia ktorá by oddeľovala hraciu časť od časti oddychovej a predbežný rozpočet
na opravu chodníkov a schodov 3 300 EUR s DPH.
Po pripomienkach poslancov a k vysvetľovaniu situácie k stavu materskej škôlky a finančných
prostriedkoch z rezervného fondu – rôzne názory a pripomienky na ich použitie ukončila p. starostka
tento bod programu a dala hlasovať za výmenu okien a opravu chodníkov na budove MŠ.
Hlasovanie:
Za:
1 (p. František Papranec)
Proti:
1 (p. Irena Hnáthová)
Zdržalo sa: 2 (Ing. Dušan Hnáth, Ing. Anna Sobotová)
K bodu c:
Výber firmy a tento bod nebolo možné uskutočniť z dôvodu výsledku hlasovania k predchádzajúcemu.
Bodu
K bodu d:
Príprava projektov z programu rozvoja vidieka : Prestavba rekonštrukcia a modernizácia domov smútku
a ich okolia a Program rozvoja vidieka poľné a lesné cesty.
Prestavba rekonštrukcia a modernizácia domov smútku a ich okolia cena za projektovú dokumentáciu +
výškopisné a polohopisné zameranie - 1 200 EUR s DPH
Pozemkový úrad Prievidza požiadal o informovanosť poslancov a občanov o projekte rekonštrukcie
poľných ciest. (Cena projektovej dokumentácie 0 EUR) Vzhľadom k vysokej cene za samotné práce na
poľných cestách jedná sa o cesty od cintorína ku Liešťanom nad chatami
(144 000 EUR) a cesta pri domoch Pažický, Pánis, Kluvanec, ... (20 000EUR). Nepožiadame o dotáci
z projektov EU.
Starostka dala hlasovať za možnosť realizácie týchto poľných ciest.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti:
4
Zdržalo sa:
0
3. Diskusia
p. Stanislav Pánis podal vysvetlenie k projektu poľné cesty , vyjadril názor na peniaze z rezervného
fondu – použil by ich na opravu ciest po kanalizácii. Navrhol urobiť prieskum detí do MŠ a na
zistených poznatkoch investovať do MŠ. Zhodnotiť využitie budovy.
p. Ľubica Hnáthová poukázala na havarijný stav obecného úradu, navrhla spojenie obecného úradu
a kultúrneho domu (presťahovanie obecného úradu) a tým šetrenie nákladov.
Poukázala na ústretovosť obce vzhľadom k MŠ, obec má záujem aby MŠ existovala, ale niektorí rodičia
aj napriek tomu deti prihlásia do MŠ v Nitrianskom Rudne.
p. Pažický Ivan sa sťažoval na zaburinenie pozemkov v okolí obce, ktoré sú v nájme u podnikateľov
ktorí dostávajú dotácie, ale o dodržiavanie zákona sa nestarajú. Pozemky nekosia. (Zákon č.
220/2004)
p. Irena Hnáthová oprava obecných studní. Firma Sigma FONTÁNA – súčiastky na opravu.
Informácia p. starostky : 30. júla 2015 budú prerokované vecné bremená občanov (na trase
kanalizácie) stretnutie občanov so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská
Bystrica.
4. Záver
Pani starostka ukončila mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva a poďakovala za účasť.
Prílohy:
Program schôdze Obecného zastupiteľstva
Cenové ponuky na výmenu okien na MŠ

Vzdanie sa mandátu
Návrh na uznesenie

Zapisovateľka: Ing. Anna Sobotová

.............................................

člen: p. Irena Hnáthová

...........................................

člen: p. František Papranec

............................................

starostka: Mgr. Mária Žofčinová

............................................

V Kostolnej Vsi 20.7. 2015

