Zápisnica č. 1
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa
konalo dňa 30.01. 2018 o 18,00 hod. v budove OcÚ Kostolná Ves

PRÍTOMNÍ: Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová
Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, Ing. Anna Sobotová,
Tomáš Mercek, Daniel Kluvanec, Mgr. Alexandra Kurincová
Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. ÚVOD
a)
b)
c)

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie

2. PROGRAM
a)
Plán verejných zasadnutí OZ
b)
Plán kultúrnych podujatí na rok 2018
c)
Podmienky na výberové konanie na hlavného kontrolóra obce počas
zastupovania MD
d)
Prejednanie žiadosti KST Skalka Kostolná Ves na dotáciu 400 EUR z rozpočtu
obce
e)
Prejednanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj mlieka a mliečnych
výrobkov v našej obci.
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 uznášania schopnosť OZ.
Určila komisiu na zapisovanie a overovanie zápisnice v zložení:
Predseda :
Ing. Anna Sobotová
člen:
p. Tomáš Mercek
člen:
Mgr. Alexandra Kurincová
a návrhovú komisiu v zložení:
Predseda :
Ing. Dušan Hnáth
člen:
p. Daniel Kluvanec
člen:
p. Tomáš Mercek
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2. PROGRAM
Starostka obce skonštatovala, že z piatich poslancov obce sú prítomní piati, OZ je uznášania
schopné, predniesla program a dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
a) Plán verejných zasadnutí OZ
Pre rok 2018 budú verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovné:
Január
30.01. 2018 (utorok)
Marec
15.03. 2018 (štvrtok)
Jún
14.06. 2018 (štvrtok)
September
13.09. 2018 (štvrtok)
December
13.12. 2018 (štvrtok)
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
b) Plán kultúrnych podujatí na rok 2018
Pre rok 208 sú naplánované pre občanov našej obce nasledujúce podujatia:
Február
10.02. 2018 (sobota) – Fašiangy
Apríl
28.04. 2018 (sobota) – Stavanie mája
Máj
12.05. 2018 (sobota) – Deň matiek
Jún
23.06. 2018 (sobota) – Rozlúčka so školským rokom
Október
13.10. 2018 (sobota) – Prejavenie úcty k starším
December
08.12. 2018 (sobota) – Mikuláš
31.12. 2018 (pondelok) – Rozlúčka so starým rokom
Všetky ďalšie podujatia, ktoré pripravíme, budú včas oznámené našim občanom.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
c) Podmienky na výberové konanie na hlavného kontrolóra obce počas
zastupovania MD
Vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka Ing. Nadežda Hopková je na MD starostka
obce predniesla návrh na nové výberové konanie na dobu určitú na post hlavného
kontrolóra obce Kostolná Ves počas zastupovania MD. Podmienky tvoria prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
d) Prejednanie žiadosti KST Skalka Kostolná Ves na dotáciu 400 EUR
z rozpočtu obce
Starostka obce predniesla žiadosť KST Sklalka Kostolná Ves turistický klub na dotáciu
400 EUR z rozpočtu obce. Poslanci sa spolu zhodli na tom, že dotácia bude
poskytnutá do výšky max. 400 EUR/rok 2018 za podmienok aké má aj Jednota
dôchodcov a to sú:
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a) KST Sklalka Kostolná Ves doloží ku zmluve zoznam všetkých svojich členov.
b) Dotácia nebude vyplatená zálohovo ale vždy po absolvovaní jednotlivých akcií
a po predložení dokladov (pokladničný doklad, faktúra...) spolu so zoznamom
zúčastnených. Obec preplatí výšku nákladov všetkým členom KST Sklalka
a všetkým občanom Kostolnej Vsi.
c) KST Sklalka predloží svoj návrh na konkrétnu pomoc pre obec Kostolná Ves
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

e) Prejednanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj mlieka a mliečnych
výrobkov v našej obci.
Starostka obce predniesla žiadosť spoločnosti LIRIO, s.r.o. Dedina 51, 029 52 Hruštín
na predaj mlieka a mliečnych výrobkov. Poslanci s uvedenou žiadosťou súhlasia bez
pripomienok.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
3. DISKUSIA
p. Tomáš Mercek v diskusii predniesol návrh na úpravu pracovného úväzku starostke
obce na 100 % ný. Od 1januára 2018. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasia.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Starostka obce : Vzhľadom k tomu, že poslanci za celé volebné obdobie nemali
žiadnu odmenu tak starostka obce navrhla poslancom odmenu za celé volebné
obdobie vo výške max. 500 EUR. Odmena je podmienená prácou naviac, to je
príprava a účasť na akciách pripravovaných obcou, upratovacích a iných prácach
naviac na území obce Kostolná Ves
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
4. ZÁVER
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila dnešné (30.01.
2018)zasadnutie OZ.

Zapisovateľka:

p. Ing. Sobotová Anna

Overovatelia:

p. Mercek
Mgr. Kurincová

….………………………..
…………………………….
…………………………….
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