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obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno  

 
ZÁPISNICA z 1. Zasadnutia/2015 

 obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 25.2. 2015 o 18,00 hod. v budove obecného úradu Kostolná ves 

 

 
Zasadnutie obecného zatupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Mgr.Žofčinová s 
nasledovným programom: 
 

1. ÚVOD:  
 
a) Otvorenie zasadnutia 

 
b) Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľ: Ing. Anna Sobotová 
Overovatelia:p. Artur Ľubik, p. František Papranec 

Hlasovanie: 
Za:   5   
Proti:  0  
Zdržalo sa: 0  
 

c) Voľba návrhovej komisie 
Návrhová komisia pripravuje návrh uznesení, zapracováva do nich pripomienky a návrhy 
účastníkov rokovania a spracováva ich do konečného znenia. 
Predseda: Ing. Dušan Hnát 
Členovia: p. Hnátová Irena, p. František Papranec 

Hlasovanie: 
Za:   5   
Proti:   0 
Zdržalo sa: 0 
 

d) Voľba mandátovej komisie 
Mandátna komisia kontroluje prítomnosť účastníkov rokovania, overuje oprávnenosť ich 
účastí na rokovaní a hlasovanie. 
Predseda: p. Irena Hnáthová 
Členovia: P. Artur Lubik, p. František Papranec 

Hlasovanie: 
Za:   5   
Proti:   0 
Zdržalo sa: 0 
 

 
 

2. PROGRAM:  
 

a) Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Žiadosť p. Ľudovita Homolu – ukončenie zmluvy Cavallo bar (pohostinstvo dolný koniec) 
Zmluva bola ukončená v zmysle platnej legislatívy a zákona č. 138/1991 Zb. 
Zmluva bola ukončená k 31.1. 2015 
Prebiehaju tam este dorovnania zuctovacieho obdobia (elektrika, voda) 



2 

 

Žiadosť nového nájomcu na prevádzkovanie pohostinstva od 1.2. 2015. Po prebehnutí 
všetkých náležitosti v zmysle platných zákonov je uzatvorená zmluva s novým nájomcom od 
1.2. 2015. 
 
 

b) Prerokovanie žiadosti od spoločnosti STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ,  a.s. na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastr. 
území Kostolná Ves investičná akcia Dlžín vodovod. 
Jedná sa o parcely 2/46 a 2/47 ktoré su majetkom obce. Su to parcely, ktoré sa 
nachádzaju pri škôlke (jestvujúca vodárenská stanica) 

Odpredaj pozemkov – žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. nachádzajúcich 
sa v k.ú.Kost. Ves.Jedná sa o pozemky pri obchode-vodojem-o výmere 24 m2. Vodárenská 
spoločnosť navrhla cenu 3eura /m2.Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku jednaním s 
vodárenskou spoločnosťou o cene pozemkov, nakoľko nesúhlasí s navrhovanou cenou a 
navrhuje cenu 10euro/m2. 

 
c) Prerokovanie žiadosti p. Dušan Jašo o odpredaj časti pozemku v chatovej 

oblasti. 
d) Prerokovanie žiadosti p.Martin Marcinek o odpredaj časti pozemku 

v chatovej oblasti. 
Žiadosť p. Dušan Jašo - odpredaj časti pozemku v chatovej oblasti 
Žiadosť p.Martin Marcinek- odpredaj časti pozemku v chatovej oblasti 
K bodom c, d, sa obecné zastupiteľstvo opätovne vráti a prerokuje ich na najbližšom obecnom 
zastupiteľstve, nakoľko stavebná komisia bola  poverená zistiť skutkový stav. 
 

e) Prerokovanie žiadosti pohrebníctvo SUSAN zmluva o prenájme nebytových 
priestorov, prenájom chladiarenskeho boxu v dome smútku. 

Žiadosť pohrebníctva SUSAN o prenájom nebytových priestorov- prenájom chladiarenského 
boxu v dome smútku.Žiadosti sa nevyhovuje, zmluva o prenájme sa na ďalšie obdobie 
neuzatvára. 
 

f) Prerokovanie žiadosti fy. AGRO Blážovce na povolenie predaja 
potravinárskych výrobkov. 

Žiadosť firmy AGRO Blážovce-predaj potravinárskych výrobkov.Obecné zastupiteľstvo súhlasí s 
predajom a poveruje p. starostku s uzatvorením zmluvy. 
 

g) Prerokovanie žiadosti p. Alžbeta Pánisová, rod. Vrecková o súhlas  výstavby 
inžinierskych sietí na miestnej komunikácii. 

Žiadosť p.Alžbeta Pánisová r. Vrecková o súhlas výstavby inžinierskych sietí na miestnej 
komunikácii.Uvedená žiadosť bude opätovne prejednaná,nakoľko neboli k žiadosti doložené 
doklady od príslušných organizácii (pôdny fond,elektrikári,vodári)-ichsúhlasné stanovisko. 

 
h) Prerokovanie žiadosti p. Adam Pánis o opravu miestnej komunikácie ku 

domu č. 169 
Žiadosť p. Adama Pánisa o opravu miestnej komunikácie k domuč. 169.Obecné zastupiteľstvo  
ukladá stavebnej komisii zistiť,aké materiály a aké cenové ponuky existujú,ktoré by sa mohli 
výhodne použiť naopravu  uvedenej komunikácie. K uvedenej žiadosti sa po zistení opäť 
obecné zastupiteľstvo vráti a navrhne riešenie. 
 

i) Prerokovanie výšky nájmu pre fy. BAUTRANS, s r.o. (pajta v hospodárskom 
dvore) 
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Výška nájmu pre firmu BAUTRANS s.r.o. - obecné zastupiteľstvo poveruje p. starostku 
uzatvorením zmluvy s uvedenou firmou s výškou nájmu 30 eur/mesiac a 10/mesiac energia = 
40 eur mesačne spolu na dobu neurčitú. Vyúčtovanie energie podľa odpočtu elektromera. 
 

j) Prerokovanie a spôsob úhrady doplatku vody pre šatne futbalového klubu 
Slovan Kostolná Ves. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so znížením dotácie pre futbalový klub Slovan Kostolná Ves o 
čiastku 539,11 eur. Uvedenú čiastku bolo treba uhradiť za vodu v šatni TJ ako nedoplatok. 
 

k) Prerokovanie žiadosti p. Nosku na vydanie stavebného povolenia v našej 
obci Žiadosť p. Nosku o vydanie stavebného povolenia 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním stavebného povolenia. 
 

l) Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu Lodenice 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie MUDr. Loja. Uvedená žiadosť spĺňa všetky 
požiadavky, preto obecné zastupiteľstvo uvedenú žiadosť schvaľuje. 
 

m) Diskusia  Projekt aglomerácia – predbežný výsledok prieskumu 
P. starostka informovala občanov o projekte aglomerácie. Po oboznámení nesledovali 
jednotlivé otázky od občanov k uvedenému projektu. 
 
Diskusné príspevky občanov: 

1. p. Pánis Juraj otázka smerovala na cenu stočného, či je záruka že cena stočného 
nebude rásť. 

2. p. Vrecko Štefan sa pýtal sa spôsob fungovania kanalizácie v ich ulici, či bude 
potrebovať čerpadlo 

3. p. Pánis Bohuš – či je možné viesť kanalizáciu len potrubím (rúrou) cez septik 
4. p. Píš Rudolf  - sa zameral na náklady spojené s kanalizáciou, kritizoval vysoké vstupné 

náklady, pýtal sa či je možná zľava, kritizoval projektovú dokumentáciu 
5. p. Hanus Milan – zisťoval spôsob napojenia ku kanalizácii od svojho rodinného domu 

(napojenie samospádom) 
6. p. Pánis Daniel – otázka smerovala na nutnosť zrušenia septikov, žúmp 
7. p. Lukač Milan – kritizoval obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období, 

že neinformovalo občanov o projekte 
8. p. Fajer Jozef – vystúpil s tým, že obecné zastupiteľstvo stanovisko ku kanalizácii 

poskytlo a dokonca navrho aj nejaké zmeny 
Návrh na uznesenie . starostka vyzvala Ing. Hnátha  

 
ZÁVER: Záujem občanov o zvolanie verejnej schôdze so zástupcom Slovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. 
 
 
3 Rôzne: 

a) Diskusia 
 
Diskusia všeobecná: 

1. p. Mercek František – vyhlasovanie obecným rozhlasom aj cez voľné dni, sobota, 
nedeľa 

2. p. Fajer Jozef – opraviť rozhlas (pridať zvuk ), nakoľko na dolnom konci nie je počuť 
oznámenia 

3. p. Pánis Juraj – dotaz na opiľovanie stromov SEZ. 
4. p. Lukač Milan – žiadosť o osvetlenie kostola z verenej elektrickej siete, nakoľko je 

kostol osvetlený od p. Mederu Michala 
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5. p. Hanus Milan – vyriešiť s p. farárom slúženie pohrebných omší v dome smútku 
6. p. Kluvanec Daniel – dotaz na opravu miestnej komunikácie k ich rodinnému domu 
7. p. Mercek František – odhŕňanie chodníka pri hlavnej ceste (Pažický, Škraban) 
8. p. Homola Anton – navrhoval kúpiť snežnú frézu na odhŕňanie snehu 
9. p. Hanus Milan – zabezpečiť na najbližšiu obecnú schôdzu zvukovú techniku (mikrofón) 

 
b) Návrh na uznesenie predniesol Ing. Dušan Hnath, Oz o ňom hlasovalo takto: 

 Hlasovanie: 
Za:   5   
Proti:   0 
Zdržalo sa: 0 

 
 
 Záver 
 
Starostka Mgr. Mária Žofčinová na záver poďakovala všetkým za účasť a ukončila dnešné 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
V Kostolnej Vsi 25.2. 2015 
 

                 
.............................................................. 

       Ing. Anna Sobotová – zapisovateľka 
 
 

      
 ............................................................... 

       p. Artur Ľubík – overovateľ 
 
 

        ............................................................ 
       p. František Papranec - overovateľ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


