Zápisnica č. 6
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 03.10.2018 o 17,00 hod. v budove kultúrneho domu 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) Informácia o prieskume trhu na určenie hodnoty na vypracovanie projektovej
dokumentácie Rekonštrukcia chodníkov a priľahlých plôch v našej obci
b) Predloženie internej smernice: Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zákazkách s nízkou hodnotou podľa
ust. § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
c) Prejednanie spôsobu prevodu majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa na žiadateľov
pozemkov
d) Návrh kúpno-predajnej zmluvy medzi obcou Kostolná Ves a žiadateľmi
e) Prejednanie spôsobu prevodu vlastníkov pozemkov obce z dôvodov osobitného zreteľa
Ivan Ptáček a manž. Silvia, 2/42 – 55 m2, Miroslav Barta a manž. Daniela, 2/43 – 27 m2.
f) Návrh kúpno-predajnej zmluvy
g) Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/2018
h) Prejednanie úhrady faktúry pre Jednotu dôchodcov – preprava na výlet Stará Bystrica
i) Návrh odmeny pre poslancov vo volebnom období 2014-2018 – 500,-€/poslanec
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

1

2. PROGRAM
a) Návrhy na vypracovanie projektovej dokumentácie predložili dve firmy – ceny 2300,- € a 2900,- €
bez DPH.
Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie, výber sa uskutoční v ďalšom volebnom období.
HLASOVANIE:
ZA :
PROTI:
ZDRŽALI SA : 0

5
0

b) Predloženie internej smernice – uvedenú smernicu poslanci berú na vedomie.
HLASOVANIE:
ZA :
PROTI:
ZDRŽALI SA : 0

5
0

c) Prevod pozemkov – zoznam pozemkov a majiteľov
d) Kúpno-predajná zmluva – cena 0,50 €/m2.
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
e) Prevod vlastníctva pozemkov obce z dôvodov osobitného zreteľa – Ivan Ptáček a manž. Silvia,
parc. č. 2/42 – 55 m2, Miroslav Barta a manž. Daniela, parc. č. 2/43 – 27 m2
HLASOVANIE:
ZA :
PROTI:
ZDRŽALI SA : 0

5
0

f) Návrh kúpno-predajnej zmluvy – poslanci OZ navrhli uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu – cena
pozemku je určená na 15,- €/m2.
g) Úprava rozpočtu – rozpočtová úprava č. 3/2018 – úprava vo výške 1700,- € (zakúpené smetné
nádoby, dohodári pri stav. prácach na cintoríne, náklady na propagáciu – exteriérová mapa).
h) Faktúra za prepravu na výlete organizovanom Jednotou dôchodcov – cena faktúry 364,- € poslanci OZ súhlasia s preplatením faktúry, ale len pre členov Jednoty dôchodcov a dôchodcov
obce
i) Návrh odmeny pre poslancov za volebné obdobie 2014-2018 – odmena schválená
3. DISKUSIA
4. ZÁVER
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka, ktorá poďakovala všetkým
zúčastneným za účasť.

2

Prílohy:
- Program
- Prezenčná listina
- Uznesenia
- Smernica
- Prevod majetku obce – zoznam parciel a kúpno-predajné zmluvy
- Rozpočtová úprava č. 3/2018
- Faktúra za prepravu

Zapisovateľka:

Ing. Anna Sobotová

….………………………..

Overovatelia:

p. Mercek

…………………………….

Mgr. Kurincová Alexandra

…………………………….

3

