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Zápisnica  č. 6 

 

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

 dňa 15. 12.2016 t.j. štvrtok, 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                                                      

                        Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová 

                       Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
1. ÚVOD 

a) Otvorenie zasadnutia 

                        b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        c) Voľba návrhovej komisie 

                          

2. PROGRAM 

 
a) Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

b) Prerokovanie VZN obce Kostolná Ves č3/2016 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobný stavebný odpad 

c) Prerokovanie žiadosti Jednoty dôchodcov v Kostolnej Vsi o dotáciu z rozpočtu 

obce na rok 2017 

d) Prerokovanie žiadosti turistického klubu KST Skalka Kostolná Ves o dotáciu 

z rozpočtu obce na rok 2017 

e) Prerokovanie návrhu na nákup kompostérov pre občanov našej obce s trvalým 

pobytom v Kostolnej Vsi 

f) Informácia o úprave rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

g) Pozvánka občanov na spoločné posedenie pri predvianočnej kapustnici 

a pozvánka detí na Mikuláša dňa 17.12.2016 v Kultúrnom dome v Kostolnej Vsi 

h) 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 

všetci poslanci. 

 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Zapisovateľ:    Ing Sobotová 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Alexandra Kurincová, Tomáš Mercek 
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b) Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia:   Ing. Dušan Hnát – predseda 

Daniel Kluvanec, Mgr. Alexandra Kurincová – členovia 

 

2. PROGRAM 

 

a) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017 

Návrh rozpočtu predniesla pani starostka: 

celkové príjmy: 155 740,00 € 

Prevod z RF obce:  40 000,00 € (oprava strechy MŠ) 

Celkové výdavky: 195 740,00 € 

  

HLASOVANIE: 

ZA :     5 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

b) Prerokovanie VZN č. 3/2016 

VZN sa prerokovávalo z dôvodu zvýšenia poplatkov za komunálne odpady. Výška 

poplatku za komunálny odpad bola určená na 16,00 €/osoba/rok pre občanov s trvalým 

pobytom v obci Kostolná Ves. Výška poplatku pre chatárov a chalupárov je 18,00 

€/osoba/rok.  

 

HLASOVANIE: 

ZA :           5 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :  0 

 

Páni Juraj Pánis a Miloš Ďuriš diskutovali na tému vývozu odpadu, o spôsobe ušetrenia 

poplatkov za odvoz odpadu, na odpadové hospodárstvo.  

 

c) Žiadosť Jednoty dôchodcov v Kostolnej Vsi o pridelenie dotácie v sume 400,00 € bola 

schválená (z rozpočtu obce). Jednota dôchodcov splnila podmienky poskytnutia dotácie 

podľa VZN č. 2/2016. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :           5 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :  0 

 

Pán Miloš Ďuriš vzniesol pripomienku (návrh) o možnosti prídelu mäsa pri 

usporadúvaní obecných akcií od PZ Magura, PZ Rokoš, nakoľko v zmysle zákona majú 

poľovný revír v katastrálnom území Kostolná Ves. 

 

d) Prejednanie žiadosti klubu turistov KST Skalka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2017.  Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že KST Skalka nesplnila podmienky 

poskytnutia dotácie, nakoľko do dňa konania zasadnutia OZ nepredložili vyúčtovanie 

dotácie na rok 2016, je potrebné doložiť zoznam členov KST Skalka, vyrovnať dlh za 

prenájom KD pri príležitosti konania Katarínskej zábavy, predložiť návrh činností, čo 

chcú pre obec Kostolná Ves urobiť v roku 2017.  
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Z uvedených dôvodov OZ berie na vedomie žiadosť a po doplnení potrebných dokladov 

sa bude žiadosťou opätovne zaoberať na budúcom OZ.  

HLASOVANIE: 

ZA :           5 

PROTI:    0 

ZDRŽALI SA :  0 

 

e) Prerokovanie návrhu na nákup kompostérov 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady je obec povinná zabezpečiť občanom kompostovanie 

odpadu. Z tohto dôvodu poslanci OZ rozhodli, že do konca roka urobia prieskum 

u občanov obce o záujem na nákup kompostérov. 

OZ berie na vedomie prieskum u občanov a najbližšom zasadnutí sa bude otázkou 

kompostérov zaoberať. 

f) Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – úprava rozpočtu v jednotlivých položkách výdavkov 

v rozpočte obce na rok 2016, celková suma 4 600,00 €. 

OZ berie na vedomie. 

 

g) Pozvánka – starostka pozvala prítomných na predvianočnú kapustnicu a deti na 

Mikuláša. 

 

3. ZÁVER 

  

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 


