obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno
Zápisnica 6/2015

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 04.11.2015 v budove kultúrneho domu Kostolná Ves

Účasť podľa prezenčnej listiny
1 ÚVOD:
a) Otvorenie zasadnutia – p. starostka privítala prítomných.
Počet všetkých poslancov OcZ v Kostolnej Vsi: 3(Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová,
p. Ing. Anna Sobotová).
Prítomní:
Ing. Dušan Hnáth
p. Irena Hnáthová
Ing. Anna Sobotová
Počet prítomných poslancov: 3 konštatované že obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves je
uznášania schopné
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Ing. Anna Sobotová
Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Hnát, Irena Hnátová
c) Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Predseda : Ing.Dušan Hnát
Členovia : Ing.Anna Sobotová, Irena Hnátová
2 PROGRAM:
a) Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca p. Františka Papranca- informáciu
predniesla p.starostka-p. poslanec sa vzdal mandátu ku dňu 22.10.2015. Nové voľby podľa
informácii budú v apríli 2016.
p.Hnátová – dotaz vzhľadom k tomu, že p. poslanec bol aj predsedom TJ-vyúčtovanie
dotácie za r.2015. Dotácia TJ bude predložená do 15.12.2015- jej vyúčtovanie.
a) Informácia o výročnej správe obce Kostolná Ves za rok 2014 – hospodárenie
obce- starostka obce v skratke predniesla oboznámila prítomných s príjimamy, výdavkami,
celkovým a upraveným rozpočtom-rozpočtové hospodárenie. Správa je súčasťou prílohy tejto
zápisnice. Hlasovanie za: 3
b) Zámena pozemku p.Škvareninovej 12m2 za obecný pozemok z dôvodu prístupovej
komunikácie. Zámena bola už prerokovaná na obecnom zastupiteľstve a stavebnou komisiou
vykonaná obhliadka v teréne. Stavebná komisia doporučila zámenu pozemku.
Hlasovanie za:3

c) Každoročné prerokovanie platu starostky v zmysle zákona č.253/1999 zb.
Prerokovanie platu vyplýva z uvedeného zákona. Ku žiadnej zmene nedochádza.
Hlasovanie za:3
d) Informácia o úprave rozpočtu. Starostka vysvetlila dôvody úpravy rozpočtu (odvody
do poisťovne Dôvera, odvody p. Ivan Pažický- verejné osvetlenie, elektrina dolné
pohostinstvo, navýšenie rozpočtu na kosenie- údržba, PHM (benzín). Obecné zastupiteľstvo
schválilo úpravu rozpočtu podľa návrhu, ktorý mu bol predložený.
Hlasovanie za:3
e) Ukončenie výberového konania a návrh hlavného kontrolóra obce. Výberové
konanie na kontrolóra obce prebehlo 28.8.2015 za účasti- p. Ireny Hnátovej, Mgr. Mária
Žofčinová, Papranec. Prihlásená jedna kandidátka- Ing. Nadežda Hopková. Obecné
zastupiteľstvo kandidátku schválilo od 1.1.2016- pracovná doba 8hod. mesačne – plat 53,eur/mesačne v zmysle zákona č. 369/1990 zb.
Hlasovanie za:3
f) Návrh smernice na vyradenie majetku. Smernicu vypracovala a zároveň predniesla p.
starostka. Uvedená smernica bude slúžiť pri inventarizácii majetku obce.
Hlasovanie za:3
g) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pozemku p. Jozef Fajer. Pozemok par.
č. 2083 výmera 201m2 – nachádza sa pri rodinnom dome p. Fajera- podľa katastra
nehnuteľností sa jedná o účelovú komunikáciu. p.Ďurišová Ľudmila- k uvedenej žiadosti
uviedla,že ona ako poslanec MNV chcela v tejto lokalite vybudovať cestu.
p.poslanec Ing.Dušan Hnát-objasnil postup predaja obecného majetku (zámer odpredať
majetok, vyhlásiť verejnú súťaž,vybrať uchádzača.) Obecné zastupiteľstvo vzhľadom k tomu,
že nebol dodržaný zákonný postup zobral žiadosť p. Fajera na vedomie ,s tým že
s predajom bude s nesúhlasným stanoviskom. Pozemok nebol predaný z dôvodu, že
predmetná parcela je vedená ako komunikácia.
h) Návrh VZN o pohybe psov v našej obci- návrh predniesla p. starostka VZN má
č.1/2015.p.
Pánis Juraj – pripomienka na psov pre nevidiacich ( Čl. 2. Vymedzenie pojmov § 2 zákona
NR SR 282/2002 Z.z.). VZN bolo prijaté.
Hlasovanie za.3
i) Žiadosť o vyjadrenie stanoviska k umiestneniu videohier Firma AG- PLAY s.r.o.
žiada o umiestnenie videohier na území obce Kostolná Ves v dolnom pohostinstve –Cavalobar na roky od 01.012. 2016 do 31.12. 2016 VZN k tejto problematike nie je vydané, obecné
zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním povolenia.
Hlasovanie za: 0, proti: 3
j) Výpoveď nájomnej zmluvy potraviny – p. Zdena Struhárová. Oznámila o ukončení
nájomnej zmluvy (výpoveď) prečítala p. starostka. Výpoveď je platná k 31.12.2015ukončenie prevádzky. Obecné zastupiteľstvo zobralo výpoveď na vedomie, s tým, že p.
starostka potvrdí ukončenie zmluvy.
Hlasovanie za:3
k) Informácia o vypracovaní dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce pre roky 2016- 2022. Dokument bol platný – platnosť predĺžená do r.2015,

preto z tohto dôvodu p. starostka spolu s pracovníčkami OcÚ vypracovávajú nový, ktorý
bude platný na uvedené roky.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie.
l) Poskytovanie obedov pre dôchodcov- informácia
od 1.1.2016- by sa mali začať variť obedy, čaká sa na písomný súhlas hygieny( zatiaľ
predbežný). Cena obeda 3,- eurá pri počte 10 a viac stravníkov. Momentálny počet
prihlásených je 11 dôchodcov.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie.
m) Vyjadrenie sa k petícii občanov o zrušení materskej školy. Vyjadrenie sa k petícii
občanov o oprave a rekonštrukcii budovy MŠ. Na úvod prečítala p. starostka časť zápisnice
z mimoriadneho zasadnutia OcÚ zo dňa 20.7.2015.
3. DISKUSIA
p. Ďurišová Ľudmila – povedala, že ona bola iniciátorkou založenia Materskej školy v našej
obci vôbec. Angažovala sa pri nákupe nábytku, kuchynského vybavenia.
p. Pánis Stanislav – chcel prítomných upozorniť na zákonný postup pri
organizovaní petície.
Svoj diskusný príspevok neukončil, pretože bol prerušený. Po jeho diskusnom príspevku sa p.
starostka vyjadrila, že keď to nemôže byť petícia: „bude to podpisová akcia občanov na
vyjadrenie svojho názoru.“
p. Milan Ďuriš – v diskusii vystúpil s citovaním niektorých paragrafov o právach
a povinnostiach poslancov OcÚ zo zákona č. 369/1990 zb.
p. Miloslav Ďuriš – pripomienka na uschovanie kosačky z TJ na OcÚ.
p. Michal Medera – argumentoval na zachovanie škôlky, presťahovanie OcÚ do budovy
škôlky, v areáli MŠ vybudovanie detského ihriska pre deti z obce.
p. Ľudovít Mäsiar – upozornil na projekt obnovy ciest obec však nemá majetkoprávne
vysporiadané obecné pozemky okrem iných aj cesty
p. Jozefína Vrecková – apelovala na poslancov, aby zjednotili sily (nehádali sa) a zachovali
dedičstvo našich rodičov, aby opravili a zrekonštruovali budovu MŠ. Ďalšie pripomienky
občanov, nie je možné napísať nakoľko to boli len otázky, na ktoré nikto neodpovedal
- na aký podnet bola zorganizovaná petícia
- organizátor
- organizátor + ďalšie podpisy občanov – deti v iných MŠ
Ing. Dušan Hnát – vysvetlil dôvod hlasovania na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve.
Zdržal sa hlasovania, pretože sa nepostupovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
(boli to len cenové ponuky).
Záver: Petícia (podpisová akcia občanov) sa berie na vedomie, vypracuje sa projekt
a následne sa požiada o dotáciu.
Hlasovanie za : 3
4. ZÁVER
Obecné zastupiteľstvo ukončila p. starostka.
Zápisnicu zapísala:

Zapisovateľka:
Ing. Anna Sobotová .................................
Overovatelia:
Ing. Dušan Hnáth......................................
p. Irena Hnáthová.....................................

V Kostolnej Vsi 04. 11. 2015

