obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno
ZÁPISNICA z 3/2015 zo Zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 24.6. 2015 o 18,00 hod. v budove Kultúrneho domu Kostolná ves
Obecné zastupiteľstvo otvorila a viedla p. starostka Mgr. Mária Žofčinová. Privítala
prítomných i hostí p. starostku Obce Nevidzany Ing. Beátu Vreckovú a p. starostu Obce
Liešťany p. Nosku Ľuboša a oboznámila prítomných s programom.

1. Úvod:

a/ Otvorenie zasadnutia
b/ Určenie 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
Predseda: Ing. Dušan Hnát
Členovia: p. Hnátová Irena, p. František Papranec
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
d/ Voľba mandátovej komisie
Predseda: p. Irena Hnáthová
Členovia: P. Artur Lubik, p. František Papranec
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržalo sa:
0

2. Program:
a/ Opakované prerokovanie návrhu zmluvy Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
o podmienkach vzájomnej spolupráce
b/ Opakované prerokovanie návrhu zmluvy Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
o zriadení vecného bremena.
Pokračovanie programu:
a) Kontrola uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
b) Schválenie Záverečného účtu za rok 2014
c) Prednesenie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
d) Prerokovanie žiadosti o predaj mäsových a mliečnych výrobkov v našej obci
a zrušenie poplatkov predajného miesta pre predaj spoločnosti Anna Drevenáková,
Záturčianska, Martin
e) Prerokovanie žiadosti o zrušenie poplatku za predajné miesto pre p. Zuzanu
Kňažíkovú – Komárno – predaj čerstvej zeleniny

f) Prerokovanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj mäsa a mäsových výrobkov
z vlastnej produkcie firmy Vjarspol Nitrianske Pravno
g) Prerokovanie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy v Kostolnej Vsi
h) Prerokovanie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Školskej jedálne pri MŠ
i) Prerokovanie žiadosti o rozdelenie parcely č. 1997 o výmere 2130 m2 vlastníčky
Alžbety Pánisovej na dve parcely č. 1997/1 o výmere 1331 m2, 1997/2 o výmere 799
m2
j) Prerokovanie žiadosti Penziónu Koruna o zmene otváracích hodín
k) Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
l) Sťažnosť p. Juraja Pánisa na suseda p. Kluvanca Milana
Program:
k bodu a/
Opakované prerokovanie návrhu zmlúv o vzájomnej spolupráci a zriadení vecného bremena
p. starostka oboznámila prítomných, že k uvedenému bodu sa obecné zastupiteľstvo vracia
znovu, nakoľko nepodpísala uznesenie z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva.
Oznámila prítomným, že bolo doručených 151 zmlúv o budúcej zmluve občanom , z tohto
počtu sa vrátilo na OcÚ 91 zmlúv podpísaných vrátených – za,
60 nepodpísaných,
3 domácnosti napojené na ČOV. Požiadala poslancov, aby pri schvaľovaní zmluvy potlačili
osobný záujem a aby pristupovali k hlasovaniu vo verejnom záujme.
K uvedenej časti programu vystúpili i hostia obecného zastupiteľstva Ing. Vrecková a p.
Noska, ktorí sa vo svojom vystúpení zamerali na riešenie kanalizácie a postupy vo svojich
obciach, snažili sa vysvetliť prínos kanalizácie a celkovej aglomerácie pre zúčastnené obce.
p. Hnátová Irena – vystúpila, že k uvedenému dátumu 15.máj.2015 bolo podpísaných len 60
zmlúv, čo nepredstavovalo 85 % z celkového počtu, z čoho vyplýva neschválenie obidvoch
návrhov. Nepáči sa jej nevybudovanie kanalizácie v chatovej oblasti a tiež pripomienka na
vek poslancov.
p. Ďuriš Miloslav – ako zamestnanec vodární sa domnieva, že naprojektovaná rúra 300 mm
je nepostačujúca – pripomienka na cenu stočného, na rozkopanú dedinu, nevyvlastnené
pozemky pod ČOV v Nitr.Rudne, postup kanalizácie od Seče.
p. Fajer Jozef – súhlasí s kanalizáciou, ale riešenie /realizácia/ nie je celkom správna,
nakoľko je veľa ľudí, ktorí musia mať čerpadlá, ktoré sú drahé, finančne náročné pre dosť
veľkú časť obyvateľov, mal pripomienky na neodkanalizovanie chatovej oblasti, nesúhlasí
s pripojením obce ku aglomerácii, nepáči sa mu, že v zmluve o budúcej zmluve o pripojení
občanov nie je možnosť odstúpenia od zmluvy /vypovedanie zmluvy/.
p. Sobota Branislav – vystúpil so svojim nesúhlasným stanoviskom ku kanalizácii.
p. Papranec František – zhodnotil prieskum medzi obyvateľmi obce ohľadom kanalizácie,
navrhol nákup čerpadiel z jednej firmy, kde by mohla byť poskytnutá zľava pri väčšom
množstve /viac kusov/.
p. Ďuriš Milan – zakúpenie čerpadiel pre občanov s dotáciou obce 300,- € z rozpočtu na
zmiernenie nákladov.
Diskusiu k uvedeným dvom bodom ukončila p. starostka a dala za uvedené návrhy hlasovať.

Za hlasovala: p. Hnátová s pripomienkami – doriešiť združené prípojky v zvyšnej časti obce
/ulica p. Sabolová, p. Medera J./, doriešiť prípojku p. Hnátová Marta, odkanalizovanie
chatovej oblasti, zachovanie starých žúmp, nákup vyhovujúcich čerpadiel
p. Papranec, p. Hnáth
Proti: Ing. Sobotová, Lubik
Po hlasovaní vystúpil p. Ďuriš Milan, ktorý žiadal umiestniť
obecné symboly na budovu obecného úradu.
Pokračovanie programu:
K bodu a:
Kontrola uznesení
č. 20/2015 – zníženie poplatku za nájom P. Struhárová – poplatok za nájom nechať
v pôvodnej výške. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so znížením a je nutné vypracovať VZN
o majetku obce, kde budú presne vypracované podmienky hospodárenia s majetkom obce:
hlasovanie: za: 5
č. 21/2015 – vybudovanie vodolamu – žiadosť p. Podhorská. 6.5.2015 sa stavebná komisia
nezišla /p.Lubik-ospravedlnený/ a žiadosť riešila p. starostka. OcÚ vodolam /kanál/ riešiť
nebude – nakoľko chata /nehnuteľnosť/ je v k.ú. Nitr.Rudno. Hlasovanie: za: 5
K bodu b/
Záverečný účet obce – schválenie za rok 2014, p. starostka predniesla správu
o hospodárení obce za r. 2014 podľa § 10 odst.3 zák. č. 583/2004 Zb.z. Výsledok
hospodárenia k 31.12.2014 – prebytok: 17 757,46 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet za rok 2014 s celoročným hospodárením
„bez výhrad“. Zostatok z prebytku z celkového rozpočtu v sume 17 757,46 € použiť na
tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: za: 5
K bodu c/
Prednesenia správy nezávislého audítora a overenie účtovnej závierky
k 31.12.2014 – kontrola 2.6.2015, audítor skonštatoval, že záver účtovnej závierky je
pravdivý podľa § 10 ods.7,8, § 16 a ďalších opatrení o rozpočtových pravidlách.
Hlasovanie: za: 5
K bodu d,e,f/
Prerokovanie poplatkov za predajné miesta pre predaj výrobkov v obci:
p.Drevenáková, Kňažíková a firma Vjarspol Nitr. Pravno.
Navrhnuté zrušenie poplatkov za predajné miesta v obci bolo schválené.
Hlasovanie Za: 5
K bodu g,h/
Prerokovanie dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine MŠ v Kostolnej Vsi, prerokovanie
dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Školskej jedálne pri MŠ – oba dodatky boli
schválené, nakoľko odbor školstva ako zriaďovateľ zanikol. Zariadenia dodatkom č. 2
prechádzajú pod správu Obce Kostolná Ves .
Hlasovanie: za: 5

K bodu i/
Rozdelenie parcely č. 1997 na dve parcely 1997/1 a 1997/2
Hlasovanie: za: 5
j/ Žiadosť Penzión Koruna – zmena otváracích hodín od 15.mája 2015
za 5 poslancov
k/ výberové konanie na hlavného kontrolóra – podmienky a požiadavky na
výberové konanie na obsadenie funkcie hlav.kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z.
§ 18 budú zverejnené na obecnej tabuli do 31.júla 2015 - nasledovať bude výber kandidáta
v rámci OZ.
Hlasovanie: za: 5 poslancov
l/ Sťažnosť p. Juraja Pánisa na suseda Kluvanca Milana. K uvedenej sťažnosti bude starostka
obce žiadať o vyjadrenie Stavebný úrad Nováky, Živnostenský úrad, nakoľko uvedená
sťažnosť /predmet/ nie je vecou obce.
Diskusia:
p. Ďuriš Miloslav – mal námietku voči sťažnosti J.Pánisa, chcel, aby sťažnosť bola riešená na
úrovni susedských vzťahov, nie na obecnom zastupiteľstve.
p. Fajer Jozef – otázka smerovala na zachovanie MŠ, p. starostka vysvetlila, že je dostatok
detí a plánuje výmenu okien.
1. Záver:
Obecné zastupiteľstvo ukončila p. starostka Mgr. Žofčinová.
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