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Zápisnica  č. 1 
 

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, 
 ktoré sa konalo  dňa 16.03. 2017. o 18,00 hod. hod.  

v budove kultúrneho domu Kostolná Ves 
 
 

 
 
PRÍTOMNÍ:  Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, Mgr. Alexandra Kurincová, Tomáš Mercek, 
Daniel Kluvanec                                                      
                       Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová 
              Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 Ing. Anna Sobotová – ospravedlnená pre chorobu 
 
 
1. ÚVOD 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Voľba návrhovej komisie 
 

2. PROGRAM 
a) Návrh termínov na konanie OZ na rok 2017 
b) Vyhodnotenie záujmu o bezplatné prepožičanie kompostérov do 

domácností prehodnotenie predložených CP na nákup a výber dodávateľa. 
c) Opätovné prejednanie žiadosti TSK skalka o dotáciu 400 EUR na rok 2017 
d) Prejednanie žiadosti p. Radosu Jozefa o užívanie, prípadne odkúpenie časti 

obecného pozemku za účelom zrealizovania DS pre parkovanie 
súkromného motorového osobného vozidla. 

e) Prerokovanie ďalšieho nájmu pre spoločnosť MWM Bautrans Milan Vrecko. 
(nájom v nájomnej zmluve bol limitovaný do 31.01. 2017) 

f) Vyhodnotenie CP na PD  na rekonštrukciu strechy budovy MŠ a ŠJ a výber 
projektovej organizácie. 

g) Informácia o prípadnom výrube stromov za p. Alžbetou Pánisovou, 
Kostolná Ves č. 7 

h) Prerokovanie plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2017. 
i) Rôzne 

 
3. DISKUSIA                                                                                     
4. ZÁVER 
 
1. ÚVOD 
 

a) Otvorenie zasadnutia OZ 
OZ  otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných občanov, poslancov 
a predniesla program OZ. Starostka konštatovala, že OZ je uznášania schopné, prítomní sú 4 
poslanci. 
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a) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Zapisovateľ:    Mgr. Alexandra Kurincová, 
Overovatelia zápisnice:  p. Daniel Kluvanec, 9Tomáš Mercek 
 
 
 

b) Voľba návrhovej komisie 
Návrhová komisia:   Ing. Dušan Hnát – predseda 

 Daniel Kluvanec, Tomáš Mercek – členovia 
 
2. PROGRAM 
 

a) Návrh termínov na konanie OZ na rok 2017 
Návrh termínov na konanie Obecných zastupiteľstiev obce Kostolná Ves na rok 2017 
predniesla p. starostka takto: 
 
Mesiac:  deň  čas 
Marec 2017  16.03.2017 18,00 
Jún 2017  14.06.2017 18,00 
September 2017 13.09.2017 18,00 
December 2017 13.12.2017 18,00 
Poslanci uvedené vzali na vedomie svojim hlasovaním:  
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

b) Vyhodnotenie záujmu o bezplatné prepožičanie kompostérov do 
domácností prehodnotenie predložených CP na nákup a výber dodávateľa. 
p. starostka predložila cenové ponuky od jednotlivých dodávateľov kompostérov 
nasledovne: 
Dodávateľ    cena 
HECHT SK, spol. s r.o., Prievidza 28,50 €/ks 
OBI Slovakia s.r.o., pob. Prievidza 32,36 €/ks 
Moundfield Prievidza   30,70 €/ks 
Ceny sú uvedené vrátane DPH 
Poslanci zahlasovali za nákup  50 ks kompostérov z rozpočtu obce od dodávateľa 
HECHT SK, spol s r.o., ktorá dala najnižšiu cenovú ponuku – 28,50 €/ks.  
ZA :           4 
PROTI:    0 
ZDRŽALI SA :    0 
 

c) Opätovné prejednanie žiadosti TSK skalka o dotáciu 400 EUR na rok 2017 
OZ opätovne prejednávalo žiadost turistického oddielu KST Skalka Kostolná Ves 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kostolná Ves vo výške 400,-  €. 
OZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kostolná Ves vo výške 400,- € na 
rok 2017, za predpokladu spolupráce oddielu TSK Skalka pri dohodnutých 
spoločenských akciách, prípadne brigádach, ktoré budú organizované Obecným 
úradom Kostolná Ves.  

 ZA :           4 
 PROTI:    0 
 ZDRŽALI SA :   0 
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d) Pani starostka predniesla žiadosť nášho občana p. Radosu Jozefa 

o užívanie, prípadne odkúpenie časti obecného pozemku za účelom 
zrealizovania DS pre parkovanie súkromného motorového osobného 
vozidla. 
Členovia OZ v Kostolnej Vsi doporučujú vzhľadom k spornému miestu - blízkosť cesty 
smer Nitrianske Rudno – Prievidza prejednať túto žiadosť na najbližšom 
zastupiteľstve až po vyjadrení sa Trenčianskeho samosprávneho kraja odboru 
dopravy ako majiteľa susedného pozemku a správcu tejto komunikácie. 
 

 
e) Prerokovanie ďalšieho nájmu pre spoločnosť MWM Bautrans Milan Vrecko. 

(nájom v nájomnej zmluve bol limitovaný do 31.01. 2017 
P. starostka predniesla návrh na prerokovanie nájmu pre spoločnosť MWM Bautrans 
spol. s r.o. (Milan Vrecko). Výška nájmu v zmluve bola limitovaná do 31. 01.2017   
OZ schvaľuje svojim hlasovaním  výšku nájmu pre spoločnosť MWM Bautrans spol. 

s r.o. (Milan Vrecko) na obdobie do 31.12.2017 v sume 30,- € mesačne. 
ZA :           4 
PROTI:    0 
ZDRŽALI SA :   0 
 

f) Vyhodnotenie CP na projektovú dokumentáciu  na rekonštrukciu strechy 
budovy MŠ a ŠJ a výber projektovej organizácie 
V zmysle uznesenia č. 67/2016 zo dňa 15.12. 2016 o vyčlenení finančných 
prostriedkov na  rekonštrukciu havarijného stavu strechy na obecnej budove MŠ + ŠJ 
bolo potrebné zabezpečiť obstaranie na PD a na základe prieskumu trhu p. starostka 
predložila cenové ponuky nasledovne: 

Projektový ateliér  Cena za PD  Cena za autorský dozor 
CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza  2.983,74 €  600,00 € 
LEDEX s.r.o., Prievidza  3.360,00 €  720,00 € 
S.A.B.A, spol. s r.o., Prievidza 3.720,00 €  960,00 € 
OZ schválilo výberom najnižšiu CP spoločnosti CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza svojim 
hlasovaním 
ZA :          4 
PROTI:         0 
ZDRŽALI SA :       0 
 

g) Informácia o prípadnom výrube stromov za p. Alžbetou Pánisovou, Kostolná 
Ves č. 7 
Informáciu o prípadnom výrube stromov a nežiadúcich drevín z náletov v blízkosti 
pozemku p. Alžbety Pánisovej (Alžbety Vreckovej)  a Juraja Pánisa 
OZ svojim hlasovaním  doporučuje vzhľadom k možnému prípadnému zosuvu pôdy 
a narušeniu plynulého prietoku potoka v prípade výrubu vrátiť sa k problému až po 
vyjadrení kompetentných orgánov. 

 ZA :          4 
 PROTI:         0 
 ZDRŽALI SA :       0 
 

h) Prerokovanie plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2017. 
Starostka obce predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kostolná 
Ves na rok 2017. 
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OZ svojim hlasovaním  schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Kostolná Ves 
na rok 2017 a poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so 
schváleným plánom kontrolnej činnosti. 

 ZA :          4 
 PROTI:         0 
 ZDRŽALI SA :       0 
 

3. DISKUSIA: V diskusii sa prihlásil p. Píš s konštatovaním že odberné miesto druhotných 
surovín je málo otvorené. P. starostka vysvetlila, že komunálny odpad sa od domov 
odoberá v pravidelných intervaloch a taktiež aj plasty. Na sklo a textil sú po obci umiestené 
kontajnery. Takže nie je dôvod aby toto miesto bolo otvorené stále. Veľkoobjemový tovar 
sa môže odovzdávať dva x do mesiaca v 1. a 3. sobotu od 10,00 do 12,00 čo je 
postačujúce.  Zároveň pozvala občanov na jarné upratovanie obce dňa 8. apríla 2017 
v sobotu. 
p. Kršková predniesla požiadavku na opravu starej márnice na cintoríne. P. starostka 
skonštatovala že dolná časť cintorína kde sa predmetná budova nachádza je majetkom 
cirkvy. A bude potrebné toto riešiť spolu s vlastníkom pozemku. 

4. ZÁVER 
  

Zasadnutie OZ ukončila p. starostka, poďakovala prítomným za účasť . 
 
 
Zapisovateľka:  p. Mgr. Alexandra Kurincová    ….…….............………………….. 
 
Overovatelia:    p. Mercek  Tomáš                   …………………............…………. 
 
                      p. Kluvanec Daniel                 ……………...........……………….      
 
 
 
 
 


