Zápisnica č. 4
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 19.06.2018 o 18,00 hod. v budove obecného úradu Kostolná Ves

PRÍTOMNÍ:

Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová
Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, 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) Ponuka Laser Media – osvetlenie obce nové CP na osvetlenie obce
b) Informácia o stave stavebných prác na cintoríne
c) Informácia o pripravovanej výzve z Operačného programu Kvalita živ. prostredia Výstavba
a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, lávok
d) Prednesenie záverečného účtu za rok 2017
e) Návrh zmluvy Rímskokatolícka cirkev farnosť Kostolná Ves, prenájom pozemku pod budovou
Obecného úradu
f) Žiadosť o schválenie otváracích hodín – penzión Koruna
g) Žiadosť občanov o odpredaj obecných pozemkov Ivan Ptáček a Silvia r. Ďurišová
h) Žiadosť občanov o odpredaj obecných pozemkov Miroslav Barta a Daniela r. Kluvancová
i) Pozvanie detí na 23. júna 2018 – rozlúčka so školským rokom.
3. DISKUSIA
4. ZÁVER
1. ÚVOD
Pred prečítaním programu starostka obce navrhla do programu pridať bod bod i presunúť na koniec
ako bod j)
a bod i) v znení: Vyhodnotenie CP na opravu fasád na budovu MŠ, vonkajšie schodište a terénne
úpravy.
HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI:
0
ZDRŽALI SA :
0
OZ otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných poslancov aj obyvateľov obce.
Skonštatovala uznášaniaschopnosť OZ.
b) Určila:zapisovateľa zápisnice: Mgr. Alexandru Kurincovú
overovateľov zápisnice: Daniel Kluvanec, Tomáš Mercek
c) predsedu návrhovej komisie: Ing. Dušan Hnát
členov: Daniel Kluvanec, Tomáš Mercek
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2. PROGRAM
a) Ponuka Laser Media – osvetlenie obce nové CP na osvetlenie obce – úloha z minulého OZ.
Ing. Dušan Hnát mal predložiť do 28.04. 2018 CP ďalšej spoločnosti, ktorá sa zaoberá prenájmom
alebo riešením verejného osvetlenia v obci. CP predložená nebola s odôvodnením, je ním oslovená
firma nemá čas. Návrh starostky bol, že ona osloví ešte dve spoločnosti, ktoré ponúkajú rovnaké
služby a na najbližšom OZ toto bude predložené a ešte raz prejednané.
Poslanci vzali túto informáciu na vedomie a uzniesli sa, na tom, že tento návrh budú opakovane
prejednávať.
b) Informácia o stave stavebných prác na cintoríne
Starostka obce vyslovila nespokojnosť so spoločnosťou Priemstav, ktorá na miestnom chodníku robí
stavebné úpravy. Budem robiť všetko pre to, aby tieto práce boli prevedené v poriadku bez doterajších
závad a budem robiť všetko pre to, aby obec neplatila ani cent naviac. skonštatovala starostka obce.
Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
c) Informácia o pripravovanej výzve z Operačného programu Kvalita živ. prostredia Výstavba
a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, lávok
Informáciu starostky o pripravovanej výzve z operačného programu do roku 2020. Výzva č. 7.2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Konkrétne sa
jedná o „ Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov s záchytných parkovísk,
autobusových zastávok.
HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
d) Prednesenie záverečného účtu za rok 2017
Starostka obce predniesla záverečný účet nasledovne:
Obec zostavila rozpočet na rok 2017, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 67/2016 na
svojom zasadnutí dňa 15.12.2016. V priebehu roka boli vykonané rozpočtové úpravy v zmysle
ustanovenia obecného zastupiteľstva č. 24/2016. O rozpočtových úpravách informovala starostka
obce na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy a celkové výdavky boli naplánované vo výške
195 740 €.
Príjmy bežného rozpočtu boli v skutočnosti vo výške
185 524,40 €
Výdavky bežného rozpočtu boli v skutočnosti vo výške
133 906,28 €
Investícia – oprava strechy v MŠ tvorila kapitálové výdavky v sume 39 490,60 €
Na kapit.výdavky boli použité prostriedky rezervného fondu, ktoré schválilo OZ v rozpočte.
Celkové príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli vo výške
185 524,40 €
Celkové výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli vo výške 173 396,88 €
Prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške 12 127,52 €
Tento prebytok hospodárenia prevedie obec po schválení OZ do rezervného fondu obce.
Významné príjmové položky rozpočtu v roku 2017:
- Výnos dane pre samosprávu
135 713,64 € (vyšší v porovnaní s plánovaným)
- Miestne dane z nehnuteľnosti
21 705,03 € (vyššie v porovnaní s plánovanými
o 5 255 EUR
- Poplatok za kom. Odpad a psa
10 491,64 €
- Ostatné poplatky
2 038,50 €
- Popl. školné a réžia v MŠ a ŠJ
11 626,05 €
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Významné výdavkové položky rozpočtu v roku 2017:
-

Náklady na energie
Náklady na vývoz kom.odpadu
Náklady na verejné osvetlenie
Náklady na kosenie
a zimnú údržbu komunikácie
Poštové a telekom. Služby
Servis a údržba výp.techniky
Projektová dokumentácia k invest.
Poistenie majetku

Kapitálové výdavky v roku 2017:
- Oprava strechy v MŠ a ŠJ
Obec v roku 2017 čerpala dotácie:
Dotácie:
- na prenesený výkon štátnej správy
- vo výške
- na voľby do VUC
- z TSK na Halušky 2017
HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0

14 950,00 €
10 800,00 €
2 300,00 €
2 200,00 €
1 850,00 €
1 100,00 €
2 900,00 €
500,00 €
39 490,60 €

794,73 €
559,96 €
476,88 €

e) Návrh zmluvy Rímskokatolícka cirkev farnosť Kostolná Ves, prenájom pozemku pod
budovou Obecného úradu
Starostka obce predložila návrh zmluvy: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kostolná Ves – Obec Kostolná
o prenájme pozemku pod budovu obecného úradu č. Rímskokatolícka cirkev požaduje nájom 118
EUR/rok čo je zastavaná plocha budovy-

HLASOVANIE:
ZA :
3
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 1

f) Žiadosť o schválenie otváracích hodín – penzión Koruna
V tomto bode starostka obce predložila návrh žiadosť Penziónu Koruna v Kostolnej Vsi o úpravu
otváracích hodín v časoch letnej sezóny.
Otváracie hodiny od 9,00 do 23,00

HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0

g) Žiadosť občanov o odpredaj obecných pozemkov Ivan Ptáček a Silvia r. Ďurišová
Starostka obce predložila žiadosť našich občanov Ivan Ptáček a Silvia rod. Ďurišová o odpredaj
obecného pozemku parcela č.2/42 vo výmere 55 m2. Jedná sa o parcelu susediacu so školským
dvorom. Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie, Ing. Hnát dal pripomienku v znení aby bol
spracovaný znalecký posudok a geometrický plán na náklady žiadateľov a potom sa pristúpi
k ďalšiemu postupu. Starostka obce podotkla, že bude postupovať tak, ako jej ukladá zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí a Vyhláška č. 492/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti
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Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Poslanci vzali túto informáciu na
vedomie a uzniesli sa, na tom, že túto žiadosť budú opakovane prejednávať.
h) Žiadosť občanov o odpredaj obecných pozemkov Miroslav Barta a manž. Daniela
Starostka obce predložila žiadosť našich občanov Miroslav Barta a manž. Daniela rod.
Kluvancováo odpredaj obecného pozemku parc.číslo: 2/43 vo výmere 27 m2. Jedná sa o parcelu
susediacu so školským dvorom. Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie, Ing. Hnát dal pripomienku
v znení aby bol spracovaný znalecký posudok a geometrický plán na náklady žiadateľov a potom sa
pristúpi k ďalšiemu postupu. Starostka obce podotkla, že bude postupovať tak, ako jej ukladá zákon
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Vyhláška č. 492/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Poslanci vzali túto
informáciu na vedomie a uzniesli sa, na tom, že túto žiadosť budú opakovane prejednávať.
i ) Vyhodnotenie CP na opravu fasád na budovu MŠ, vonkajšie schodište a terénne úpravy.

Starostka obce vymenovala na vyhodnotenie doručených cenových ponúk na zakázu Oprava fasád
na budovu MŠ, vonkajšie schodište a terénne úpravy komisiu z prítomných poslancov OZ a aj za
účasti občanov p. Tomáš Mercek otvoril obálky, v ktorých boli jednotlivé CP.
P.č.

1.

Uchádzač (obchodné meno, adresa sídla
alebo miesta podnikania)

TO-MY-STAV s.r.o. Kanianka

Cena v €
(bez DPH)

IČO

36 797 006

2.

Si.To.Ro. s.r.o. Veľká Čausa

36326372

3.

EMS Komplet s.r.o. Prievidza

36301132

26 981,60
27 948,99
27842,38

Cena v €
(s DPH)

Dátum
predloženia
cenovej ponuky

32377,92

7.5. 2018

33538,79

7.5. 2018

33410,86

7.5. 2018

Víťazná firma je TO-MY-STAV s.r.o. Kanianka. Tejto firme bude zaslaná objednávka na realizáciu
zakázky v termíne od 18.07. do 31.08. 2018
3 DISKUSIA

V diskusii neboli žiadne podnety, návrhy ani pripomienky ani od občanov ani od poslancov.
4 Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka, ktorá poďakovala všetkým
zúčastneným za účasť.

Zapisovateľka:

Mgr. Kurincová Alexandra

….………………………..

Overovatelia:

p. Mercek

…………………………….

p. Kluvanec

…………………………….
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