Zápisnica č. 2
Z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo dňa
20. 4.2016 tj. streda o 18,00 hod. v budove kultúrneho domu Kostolná Ves

PRÍTOMNÍ: Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, Ing. Anna Sobotová
Novuzvolení poslanci + náhradník: Mgr. Alexandra Kurincová, Tomáš Mercek, Daniel Kluvanec
Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová
Kontrolór obce: Ing. Nadežda Hopková
Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. ÚVOD
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Voľba návrhovej komisie
d) Voľba mandátnej komisie
2. PROGRAM

a)
b)
c)
d)
e)

Informácia o výsledkoch volieb konaných 9. apríla 2016 do OZ obce Kostolná Ves
Informácia o vzdaní sa mandátu poslankyne p. Ireny Hnátovej
Sľub novozvolených poslancov a náhradníka
Plán verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva Kostolná Ves na rok 2016
Návrh pracovných komisií ( komisia ekonomická, výstavby a životného prostredia, kultúrna a športová,
sociálna a poriadková
f) Delegovanie zástupcu OcÚ do rady školy pre MŠ Kostolná Ves
g) Odmeňovanie poslancov
h) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zastupiteľstva
i) Delegovanie časti právomocí OZ starostke obce
j) j)Informácia o doručení projektu Cintorín-stavebné úravy na ministerstvo hospodárstva
k) Informácia o odstúpení od zmluvy s nájomcom hostinca CavalloBar v zastúpení p.Vicanovou ku dňu 31.5.2016

3.DISKUSIA
4.ZÁVER

1.ÚVOD
a) Otvorenie zasadnutia OZ
b) Rokovanie OZ viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných občanov, poslancov i novozvolených
poslancov.
c) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
d) Zapisovateľka: Ing. Sobotová Anna
e) Overovatelia zápisnice: Ing. Hnát , p. Kluvanec
f) Návrhová komisia: Ing. Hnát, Mgr. Kurincová, p. Mercek
g) Mandátna komisia:
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2.PROGRAM
a) Informácie o výsledkoch volieb podala kontrolórka obce Ing. Hopková. Účasť na voľbách 26,7%.
Obyvatelia obce zvolili nasledovné poradie kandidátov za poslancov :
počet hlasov:
55- Mercek Tomáš
54- Mgr. Kurincová Alexandra
31- Kluvanec Daniel
28- Kurbel Rudolf
20- Pánis Juraj
b) Informácia o vzdaní sa mandátu poslankyne p. Hnátovej Ireny. Pani poslankyňa 13.4.2016 doručila vzdanie sa
mandátu s dátumom 16.4.2016 ukončenia poslaneckého mandátu. Informácie predniesla starostka obce predniesla informácie v plnom znení aj s uvedenými dôvodmi - nepravdivé informácie o zatvorení MŠ, petícia na
zrušenie MŠ, zdravotný stav.
c) Sľub novozvolených poslancov – predniesla p. starostka a poslanci Mercek, Kurincová, Kluvanec potvrdili
podpisom sľub poslanca a zaujali svoje poslanecké miesta.
d) Plán verejných zasadnutí OZ na rok 2016.
Poslanci OZ sa zhodli na termínoch konania OZ nasledovne :
- 22. jún 2016
- 24.august 2016
- 19. október 2016
- 15. december 2016
Termíny OZ budú zverejnené na internete a informačnej tabuli obce
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
f) Návrh pracovných komisií
KOMISIA EKONOMICKÁ:
- Ing. A. Sobotová
- Mgr. A. Kurincová
-p. D. Kluvanec
KOMISIA KULTÚRNA A ŠPORTOVÁ:
- p. T. Mercek
- Mgr. A. Kurincová
- p. D. Kluvanec
KOMISIA VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
- p. D. Kluvanec
- p. T. Mercek
- p. Ing. D. Hnát
KOMISIA SOCIÁLNA A PORIADKOVÁ:
- Mgr. A. Kurincová
- Ing. A Sobotová
- Ing. D. Hnáthovej
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
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g) Delegovanie zástupcu OcÚ do rady školy
Za zástupcu bola navrhnutá p. Mgr. Alexandra Kurincová, po skončení poslaneckého mandátu p. Hnátovej I. na
školský rok 2015/2016
HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 1 (p. Mgr. Alexandra Kurincová)

h) Odmeňovanie poslancov- zákon č. 369/ 1990 zb.§11. Ods. 4 pism.K
Starostka obce predniesla zásady odmeňovania poslancov, celková odmena pre 5 poslancov je 666€ /rok, ročná
odmena na 1 poslanca je cca 133€ , odmena je podmienená účasťou na všetkých obecných zastupiteľstvách
– kontrola účasti : podpis na prezenčnej listine OZ


Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zastupiteľstva
- kontrola uznesení z 25.2.2016




uzatvorenie nájomnej zmluvy s cirkvou ( biskupský úrad)
pozemok - p.č.804- cintorín- zmluva schválená
- p.č.155/3- obecný úrad- zmluva neschválená



ukončenie funkčného obdobia riaditeľky MŠ- výberové konanie, prihlásená na výberové konanie len p. Ľubica
Mäsiarová- riaditeľka MŠ doteraz




odpojenie priestorov- horné potraviny a pohostinstvo od el. energie – úloha splnená
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie splnené uznesenia.

i) Delegovanie časti právomocí OZ starostke obce
V zmysle § 11 odst. 4 písm. B zákona č. 369/1900 Z.z. OZ deleguje časť svojej právomoci schvaľovať zmeny rozpočtu obce
na základe rozpočtových opatrení v období medzi jednotlivými zastupiteľstvami v nasledujúcom rozsahu: Povoliť
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov avšak len do výšky 20% u jednotlivých výdavkových položiek a
položiek schváleného rozpočtu. O prijatých rozpočtových opatreniach bude starostka obce OZ informovať vždy na
najbližšom zasadnutí OZ
HLASOVANIE:
ZA :
5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
j)

Informácia o doručení projektu Cintorín – Informáciu podala p. starostka. Projekt na stavebné úpravy domu
smútku a cintorína boli odovzdané na ministerstvo hospodárstva 23.marca 2016

k) Informácia o odstúpení od zmluvy s nájomcom hostinca Cavallo Bar v zastúpení p. Vicanovou ku dňu 31.5.2016
Starostka obce navrhla prítomným poslancom odstúpenie od zmluvy z dôvodu nedodržiavania otváracích hodín,
nedostatku tovaru, nespokojnosťou občanov s uvedenou prevádzkou a navrhuje ukončenie nájomnej zmluvy k
31.5.2016, (dať uvedenej prevádzke výpoveď). Od 1.6.2016- nový nájomca,ktorý bude prevádzkovať
pohostinstvo aj potraviny.
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3. DISKUSIA
- p. Štrbák – navrhol prehodnotiť výšku nájmu v novej prevádzke, zo začiatku navrhuje symbolický nájom, nakoľko sa jedná
o službu občanom
- otázka na p. starostku o situácií pri rodinnom dome p. P. Škrípa – prejednanie priestupku. Priestupok sa rieši na životnom
prostredí v Prievidzi.
- p. M.Ďuriš – blahoželanie novozvoleným poslancom, aby vo svojej práci vydržali( v práci obecného poslanca), aby obec
dosiahla už nejaké výsledky, nepáčilo sa mu že kandidovali za strany
- p. M. Ďuriš pripomenul p. starostke zaplombovanie vodomeru horných potravín + pohostinstva
- otázka na p. starostku ohľadom likvidácie stavby- domu po p. Fajer Štefan – padanie materiálu do dvora - policajti v
uvedenej veci konajú- vlastník je chránený svedok
- p. Pažický I. sa pýtal na kanalizáciu, nakoľko v okresných novinách Prieboj čítal nové informácie, pani starostka zatiaľ nové
informácie o budovaní kanalizácie nemá.

4. ZÁVER
Zasadnutie OZ ukončila p. starostka

Zapisovateľka:p. Ing. Sobotová Anna ….………………………..
Overovatelia:p. Ing. Hnát Dušan
p. Kluvanec Daniel

…………………………….
…………………………….
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