obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno
ZÁPISNICA z 2. Zasadnutia/2015

obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 23.4. 2015 o 18,00 hod. v budove Kultúrneho domu Kostolná ves

Zasadnutie obecného zatupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Mgr.Žofčinová s
nasledovným programom:

1. ÚVOD:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Ing. Anna Sobotová
Overovatelia:p. Artur Ľubik, p. František Papranec
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
c) Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia pripravuje návrh uznesení, zapracováva do nich pripomienky a návrhy
účastníkov rokovania a spracováva ich do konečného znenia.
Predseda: Ing. Dušan Hnát
Členovia: p. Hnátová Irena, p. František Papranec
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
d) Voľba mandátovej komisie
Mandátna komisia kontroluje prítomnosť účastníkov rokovania, overuje oprávnenosť ich
účastí na rokovaní a hlasovanie.
Predseda: p. Irena Hnáthová
Členovia: P. Artur Lubik, p. František Papranec
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržalo sa:
0

2. PROGRAM:
a) Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolou plnenia uznesení sa začalo obecné zastupiteľstvo.
- Kontrola uznesenia č. 1-10/2015. Úloha splnená čiastočne, nakoľko p. Papranec mal
pripravenú len jednu CP, ďalšie dve CP mali byť dodané po 19,00 hod.Splnenie
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-

uznesenia bude dokončené, výber ponuky ukončený v pondelok 27.4. 2015 na
spoločnom stretnutí stavebnej komisie.
Nedoplatok futbalového klubu za vodu uznesenie č. 1-12/2015, uznesenie splnené.
Nedoplatok zaplatený z poskytnutej dotácie.
Odpredaj pozemku p. Jašo uznesenie 1-5/2015 p. Marcinek 1-6/2015, uznesenie
nesplnené , dodatočné preskúmaniestavebnou komisiou dňa 27.4. 2015.

Prerokovanie schcálenia predĺženia programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pre roky 2007 – 2013
V tejto časti programu predniesla starostka obce Program Hospodárskeho
a sociálneho rozvoja pre roky 2007 – 2013. Objasnila otázky p. Hnátovej i prítomných
ohľadne vysvetlenia samotného dokumentu
b) Prerokovanie žiadosti p. Zdeny Struhárovej zo dňa 30.3. 2015 o zníženie
nájmu.
Starostka navrhla zníženie nájmu z doterajších 285 €/ mesiac na úroveň 200 €/mesiac tak ako
je nájom v iného prenajatého zariadenia v našej obci ( dolné pohostinstvo). Z dôvodu
špatného stavu samotnej budovy a jej priestorov.
Ing. Sobotová nesúhlasila s uvedeným riešením a navrhla, aby sa výška nájmu upravila
sadzbou na m2 – jednotne pre obidve prevádzky. Uvedené riešenie nebolo prijaté a dodatočné
riešenie- pondelok 27. 4. 2015 na spoločnom stretnutí.
c) Prerokovanie žiadosti o vykonanie obhliadky parcely č. 1726 (chatová
oblasť) za účelom vykonania výkopu pre odvodnenie
Žiadosť sa posúva na pondelok, 27.4. 2015, nakoľko je nutné posúdenie v teréne, priamo na
mieste.
d) Delegovanie zástupcu OcÚ do Rady školy pri MŠ v Kostolnej Vsi
Za zástupcu bola starostkou navrhnutá p. Irena Hnáthová a bola jednohlastne schválená.
e) Prerokovanie návrhu zmluvy Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
o podmienkach vzájomnej spolupráce.
f) Prerokovanie žiadosti návrhu zmluvy Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. o zriadení vecného bremena.
Uvedené dva body súvisia s projektom uskutočnenia kanalizácie v rámci Aglomerácie.
K uvedeným bodom hlavne k uzatvoreniu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena vystúpila Ing. Sobotová, ktorá vyjadrila stanovisko k neuzatvoreniu zmluvy
nakoľko Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. nevyhodnotila prieskum záujmu
o kanalizáciu, štádium príprav, výkup pozemkov atď... Pripomienky k zmluve mal aj p. Ľubík,a
ďalšie pripomienky aj občania. Obidve zmluvy neboli obecným zastupiteľstvom schválené.
g) Prerokovanie úpravy rozpočtu na nasledujúce obdobie roku 2015
Úpravy rozpočtu boli schválené. Jednotlivé položky rozpočtu tvoria prílohu. Jednohlasne
schválené.
h) Delegovanie časti právomoci OZ starostke
V zmysle § 11 odst.4 písm. B zákona č. 369/1990m Z.z. OZ deleguje časť svojej právomoci
schvaľovať zmeny rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrenív období medzi
jednotlivými zastupiteľstvami v nasledujúcom rozsahu: povoliť prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších prijímov avšak len do výšky 20% u jednotlivých výdavkových položiek
a položiek schváleného rozpočtu. O prijatých rozpočtových opatreniach bude starostka obce
OZ informovať vždy na najbližšom zasadnutí.
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i) Riešenie sťažnosti na špatné zaobchádzanie detských zariadení
v priestoroch MŠ cvičencami, ktorí používajú miestnosť na cvičenie, ktorá sa
v priestoroch MŠ nachádza
P. Starostka objasnila poslancom i prítomným situáciu. V priestoroch MŠ je miestnosť na
cvičenie, ktorá sa využíva nielen obyvateľmi obce ale aj inými, ktorí ničia zariadenie škôlky.
Miestnosť je v prevádzke bez žiadnych pravidiel. Starostka obce navrhla riešenie do 15.5.
2015 treba určiť pravidlá a zodpovednú osobu za uvedené priestory inak sa miestnosť ruši ku
dňu 31.5. 2015. Všetci prítomní poslanci hlasovali za tento návrh.
j) Prerokovanie žiadosti o výmenu časti pozemkov. Parcela č. 111/1 obecné
pozemky a parc. č. 109/1 jedna sa o 12m2.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo riešenie tejto žiadosti dokončiť 27.4. 2015 stavebnou komisiou.
k) Prerokovanie žiadosti p. Nosku na vydanie stavebného povolenia v našej
obci Žiadosť p. Nosku o vydanie stavebného povolenia
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

3. ROZNE
P. Starostka informovala poslancov a občanov o požiadaní dotácie na opravu škôlky
Ministerstvo financií SR. Informovala ďalej o príprave podkladov na projekt oprava Domu
smútku, oplotenia a výsadby v priestoroch cintorína. S následnou žiadosťou na Ministerstvo
hospodárstva SR.
Diskusné príspevky poslancov a občanov:
1. p. František Papranec upozornil na to, že je možné požiadať o finančné prostriedky
pre obec s nižším počtom obyvateľov na vybudovanie multifunkčného ihriska. Navrhol
pozemok za zberným dvorom (za starou pajtou). S uvedeným návrhom súhlasili aj
poslanci Stretnutie p. Papranec a p.starostka bolo navrhnuté na deň 25.5. 2015 za účelom
pre jednania podkladov.
2. P. Hnáthová Irena navrhla stretnutia poslancov na OCÚ pred samotným plánovaným
verejným zastupiteľstvom. Uvedený návrh neprešiel.
3. P. Štrbák Stanislav diskutoval na tému znečisťovania v oblasti vodnej nádrže psími
exkrementmi a chatármi. Žiada OZ a starostku onápravu.
4. P. Stanislav Pánis, oplotenie chatovej oblasti, vysvetlil poslancom, že odpredajom časti
oplotených pozemkov získa obec aspoň isté finančné prostriedky. Dlhodobým
prenájmom tak ako to navrhoval p. Hnath prenajom za dane obec neziska nič.
Záver
Starostka Mgr. Mária Žofčinová na záver poďakovala všetkým za účasť a ukončila dnešné
zasadnutie OZ.
V Kostolnej Vsi 23.4. 2015

..............................................................
Ing. Anna Sobotová – zapisovateľka
...............................................................
p. Artur Ľubík – overovateľ
...........................................................
p. František Papranec - overovateľ
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