Zápisnica č. 3
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 18. 04.2018 o 18,00 hod. v budove obecného úradu Kostolná Ves

PRÍTOMNÍ:

Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová
Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, Ing. Anna Sobotová, Mgr. Alexandra
Kurincová, Tomáš Mercek, Daniel Kluvanec
Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. ÚVOD
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Voľba návrhovej komisie
2. PROGRAM
a) Prejednanie Komunitného plánu obce
b) Predloženie podmienok na výberové konanie na dodavateľa prác na opravu fasád
a spevnených plôch na budove MŠ a ŠJ
c) Informácia o ponuke Laser Media – osvetlenie obce
d) Voľba kandidátov na prísediacich na súdoch
e) Rôzne
3. DISKUSIA
4. ZÁVER
1. ÚVOD
a) OZ otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných poslancov aj
obyvateľov obce. Skonštatovala uznášaniaschopnosť OZ.
b) Určila: zapisovateľa zápisnice: Ing. Anna Sobotová
overovateľov zápisnice: Mgr. Alexandra Kurincová
Tomáš Mercek
c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie: Ing. Dušan Hnát
členov: Daniel Kluvanec, Tomáš Mercek
2. PROGRAM
a) Prejednanie Komunitného plánu obce
Starostka obce predniesla Komunitný plán obce na roky 2018 až 2022, ktorý nebol
pripomienkovaný občanmi ani poslancami. Komunitný plán obce bol schválený tak ako ho p.
starostka spracovala a predniesla.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA :
0

b) Predloženie podmienok na výberové konanie na dodávateľa prác na opravu fasád
a spevnených plôch na budove MŠ a ŠJ
Starostka obce predniesla podmienky Výzvy na predkladanie cenových ponúk na dodavateľa
stavebných prác na opravu fasád budovy MŠ a ŠJ + vonkajšie schodište a vstupné chodníky do
budovy.
Lehota na predkladanie ponúk bude do 09. máj 2018. Víťaz bude ten, kto predloží najnižšiu ponuku.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA :
0
c) Informácia o ponuke Laser Media – osvetlenie obce
Starostka obce predniesla ponuku Laser Media – osvetlenie obce spoločnosti Ascorp corporation
s.r.o. Veterná 43 Šamorín. Cenová ponuka obsahovala návrh na prenájom osvetlenia obce na dobu
12 rokov, kde náklady na 12 rokov predstavujú 31 222,80 EUR svietidlo + el energia + údržba.
Ing. Hnáth navrhol, že obec si vie spraviť nové osvetlenie lacnejšie a do 28.04. 2018 predloží CP
s výhodnejším riešením.
Poslanci vzali túto informáciu na vedomie a uznniesli sa, že tento návrh budú opakovane riešiť.
d) Voľba kandidátov na prísediacich na súdoch
Starostka predniesla požiadavku Okresného súdu v Prievidzi, na voľbu kandidátov ako prísediacich na
súde. Návrh kandidátov na voľbu za prísediacich na súde p. Jaroslava Novotku, bytom Kostolná Ves
č.159 a Juraja Pánisa bytom Kostolná Ves č. 6. Obidvaja páni so svojou kandidatúrou súhlasia.

HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0

e) Rôzne
Starostka informovala poslancov o žiadosti o dotáciu na zariadenie pre bezbariérové zabezpečenie
vstupu do priestorov obecného úradu. Žiadosť bude podaná na TSK.

3 DISKUSIA
4 Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka, ktorá poďakovala všetkým
zúčastneným za účasť.

Zapisovateľka:

p. Ing. Sobotová Anna

Overovatelia:

p. Mercek
Mgr. Kurincová
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…………………………….
…………………………….

