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Zápisnica  č. 5 

 

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 

 dňa 19. 10.2016 t.j. streda o 19,00 hod. v budove kultúrneho domu Kostolná Ves 

 

 

 

 

PRÍTOMNÍ:  Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth,  Ing. Anna Sobotová, Mgr. Alexandra Kurincová, 

Tomáš Mercek, Daniel Kluvanec - ospravedlnený                                                     

                        Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová 

                        Kontrolór obce: Ing. Nadežda Hopková 

  Hosť: Ing. Marta Pernišová 

                       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 pripravovanom zámere na stavbu Bytovky v našej obci. Hosť – 

Ing. Marta Pernišová, majiteľka spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 
Kanianka 

b) Návrh zámeru na prenájom pozemku č. 2/8 – podmienky verejno-obchodnej 
súťaže 

c) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 24.08. 2016  

d) Prejednanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 1173 pri RD p. Juraja Pánisa, Kostolná Ves 

č. 6  

e) Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2016 (navýšenie rozpočtu 

z dôvodu zvýšeného podielu obcí na výnose dane FO a PO pre rok 2016 

f) Vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na investície na rok 2017 

g) Výmena strechy na budove MŠ – CP 40 000,- EUR bez DPH 

h) Oprava fasád na budove MŠ – CP 30 000,- EUR bez DPH 

i) Pozvánka seniorov v spolupráci s Jednotou dôchodcov v našej obci na 23.10.2016 o 15,00 

hod. z príležitosti mesiaca úcty k starším 

Rôzne: 

Informácia – Pôdohospodárska platobná agentúra zrušila výzvu 12PRV (Program rozvoja 

vidieka) na predkladanie žiadostí na nenávratný finančný príspevok (citorín – Dom smútku). 

 

3. DISKUSIA                                                                                     
4. ZÁVER 
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1. ÚVOD 

 

a) Otvorenie zasadnutia OZ 

OZ  otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných občanov, poslancov. Starostka 

konštatovala, že OZ je uznášaniaschopné, prítomní sú štyria z piatich poslancov. Po dohode 

s poslancami sa zhodli o vypustení bodu „b“ programu a presunutie tohto bodu na najbližšie konané 

rokovanie OZ. 

HLASOVANIE: 

ZA :           4 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :    0 

 

 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Zapisovateľ:    Ing Sobotová 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Alexandra Kurincová, Tomáš Mercek 

 

b) Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia:   Ing. Dušan Hnát – predseda 

Tomáš Mercek, Mgr. Alexandra Kurincová – členovia 

 

2. PROGRAM 

 

a) Privítala hosťa OZ, Ing. Pernišovú, majiteľku spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o. Starostka obce 

vyhodnotila prieskum záujmu občanov, ohľadom výstavby bytovky v našej obci. Počet dotazníkov 

doručených do domácností – cca 200 ks, vrátených 37 ks )33 za a 4 proti). Po vyhodnotení záujmu 

udelila slovo pani Ing. Pernišovej, ktorá informovala prítomných o vzniku spoločnosti TO.MY-STAV, 

Kanianka o skúsenostiach spoločnosti s výstavbou bytoviek, s počtom a skladbou bytoviek (1,2,3 

izbové byty). Po vystúpení Ing. Pernišovej bol priestor pre otázky prítomných poslancov a občanov.  

p. Milan Ďuriš – navrhol miesto pre výstavbu bytovky – obecný pozemok za zberným dvorom (Pániseje 

dom), posúdenie statiky na budove Jednoty – stavať na pôvodných základoch 

V tejto časti tiež prítomní občania navrhovali ako realizovať prístupovú cestu k tomuto miestu, žumpu, 

premiestnenie – nové miesto pre zberný dvor. Prítomní občania aj občania vyjadrujúci sa v prieskume 

súhlasia s výstavbou bytovky. Po diskusii občanov k zámeru výstavby bytovky poďakovala pani 

starostka Ing. Pernišovej za účasť a informácie a OZ pokračovalo v schválenom programe. Starostka 

obce informovala poslancov a občanov o zámere a  možnosti výstavby bytov zo ŠFRV v našej 

obci kde by sa vytvorilo 9 nájomných bytov pre mladých ľudí a dala hlasovať o zámere stavať 

bytovku v našej obci. 

HLASOVANIE: 

ZA :           4 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :    0 

 

 

b) Návrh zámeru prenájom pozemku 2/8 – tento bod programu bol z rokovania OZ vynechaný 

z dôvodu zmeny v podmienkach zákonného obstarávania. 

HLASOVANIE: 

ZA :           4 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :    0 

 

c) Kontrola uznesení: 

 Uznesenie č. 43/2016 rozpočet na výmenu strechy na budove MŠ 

Rozpočet dodala firma S.A.B.A Prievidza – Program CENCros.   Predbežný rozpočet na opravu strechy 

40 000 EUR bez DPH 
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Uznesenie splnené. 

HLASOVANIE: poslanci OZ berú na vedomie – úloha splnená 

 

 Uznesenie č. 44/2016 VZN č.   /2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska  

VZN prechádza do ďalšieho obdobia. 

 

 Uznesenie č. 45/2016 VZN č. 2/2016 dotácie z rozpočtu obce 

VZN bez pripomienok občanov. Za návrh sa hlasovalo na OZ. 

HLASOVANIE: 

ZA :           4 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :   0 

 

d) Prejednanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 1173 pri dome p. Juraja Pánisa, Kostolná Ves č. 6 

OZ uvedenú žiadosť berie na vedomie a žiada o doplnenie potrebných údajov (geometrický 

plán, ...) 

e) Návrh na úpravu rozpočtu 4/2016 

V roku 2016 došlo z dôvodu zvýšeného podielu obcí na výnose dane FO a PO o sumu 1 034,- 

EUR (príjmy, zvýšené) a z tohto dôvodu uvedené príjmy navrhuje starostka zahrnúť do rozpočtu 

obce ako prijímovú časť a zároveň obce použiť vo výdavkovej časti – sumu 600,- EUR – 

všeobecný materiál – vianočné osvetlenie – výzdoba a sumu 434,- EUR reprezentačný fond 

(mesiac úcty k starším, Mikuláš a Silvester). 

HLASOVANIE: 

ZA :           4 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :   0 

 

f) Vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok 2017 - návrh 

Výmena strechy na budove MŠ – CP 40 000,- bez DPH 

Poslanci OZ uvedený návrh berú na vedomie. A budú sa tým zaoberať pri tvorbe rozpočtu na 

rok 2017. 

 

g) Pozvánka seniorov na posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším. 

 

3. ZÁVER 

Zasadnutie OZ ukončila p. starostka, poďakovala prítomným za účasť . 

 

 

Zapisovateľka:  p. Ing. Sobotová Anna    ….……………………….. 

 

Overovatelia:    p. Mercek                         ……………………………. 

 

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

 


