
obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno  

 
Zápisnica 7/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 16.12.2015  v budove kultúrneho domu  Kostolná Ves 

 

 
Účasť podľa prezenčnej listiny 
 

PROGRAM: 
 

1 ÚVOD: 

a) Otvorenie zasadnutia – p. starostka privítala prítomných. 
Počet všetkých poslancov OcZ v Kostolnej Vsi: 3(Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, 
 p. Ing. Anna Sobotová). 
Prítomní: 
Ing. Dušan Hnáth 
p. Irena Hnáthová 
Ing. Anna Sobotová  
 
Počet prítomných poslancov: 3 konštatované že obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves je 
uznášania schopné 
 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľ: Ing. Anna Sobotová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Hnát, Irena Hnátová 
 

c) Voľba návrhovej komisie 
Návrhová komisia:  Predseda : Ing.Dušan Hnát 
Členovia : Ing.Anna Sobotová, Irena Hnátová 
 
 
2 PROGRAM: 

a. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 
b. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2015 
c. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 dane a poplatky a drobný stavebný odpad 
d. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/ 2015 miestne dane 
e. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o nakladaní s odpadmi 
f. Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2015 o sociálnej pomoci občanom 
g. Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu Jednoty dôchodcov Kostolná Ves 
h. Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu KST Skalka – turistický klub 

 
 
 
 
 
 
K bodu a) 
P. starostka predniesla hlavné body z rozpočtu na rok 2016. Zhodnotila prijímovú a výdavkovú časť. 
Najvyššie náklady rozpočtu tvoria odpady a energie. 



Hlasovanie o rozpočte na rok 2016: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:  3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 
K bodu b) 
Starostka prednisela informáciu o úprave rozpočtu za rok 2015, nákup vianočného osvetlenia. 
Hlasovanie o úprave rozpočtu za rok 2015: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:  3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 
K bodu c) 
Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 dane a poplatky a drobný stavebný odpad 

c. Starostka definovala Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré nie je potrebne stavebne povolenie alebo 
ohlásenie stavby a informovala o závažnosti vzniku tohto VZN a výške poplatku za drobný stavebný 

odpad 0,030 €  za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 
Hlasovanie o VZN 2/215 tak ako bolo prezentované: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:   3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 
K bodu d) 
Prerokovanie návrhu VZN č. 3/ 2015 miestne dane 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach 
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2012 o miestnych daniach. 

Hlasovanie o VZN 3/215 tak ako bolo prezentované: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:   3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 
K bodu e) 
Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o nakladaní s odpadmi 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní  
so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu 
a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe 
zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o spôsobe 
zberu drobného stavebného odpadu. 
Hlasovanie o VZN 4/215 tak ako bolo prezentované: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:   3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 

 



K bodu f) 
Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2015 o sociálnej pomoci občanom 
Starostka predniesla informáciu o organizovaní a poskytovaní sociálnej služby v jedálni v našej 

obci za týchto základných podmienok: 

 Sociálnu službu v jedálni (varenie jedla) poskytuje obec Kostolná Ves v priestoroch Školskej jedálne 
(ďalej stravovacie zariadenie). 
Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni bude poskytnuté 
stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky pozostávajúcej z polievky a hlavného jedla. 
Občan si stravu objednáva priamo v stravovacom zariadení. Zmeny týkajúce sa prihlasovania 
a odhlasovania na obedy občan nahlasuje stravovaciemu zariadeniu minimálne 24 hodín 
vopred,  inak nebudú akceptované. 
Výdaj stravy v Školskej jedálni sa uskutočňuje počas pracovných dní v čase od 11,45 hod. do 
12,15 hod. 
Na požiadanie je možné stravu odoberať v prinesených obedároch. 
Na požiadanie stravníka bude strava dovezená povereným pracovníkom OcÚ priamo do jeho 
domácností. Náklady na donášku hradí obec, občan za donášku jedla do domácnosti obci nedopláca. 
Cena za stravnú jednotku 2,90 EUR/obed. 
V čase prázdnin sa variť nebude. 

Hlasovanie o VZN 5/215 tak ako bolo prezentované: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:   3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 
Všetky VZN boli riadne vyvesené na vývesnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce. 
 
K bodu g) 
Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu Jednoty dôchodcov Kostolná Ves. Jednota dôchodcov v obci 
Kostolná Ves požiadala  Obecný úrad o dotáciu 400 EUR na rok 2016 na aktivity spojené s činnosťou 
Jednoty dôchodcov. 

Hlasovanie o poskytnutí dotácie 400 EUR/rok 2016: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:   3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 
K bodu h) 
Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu KST Skalka – turistický klub. KST Skalka – turistický klub 
v obci Kostolná Ves požiadala  Obecný úrad o dotáciu 300 EUR na rok 2016 na aktivity spojené 
s činnosťou KST Skalka – turistický klub. 

Hlasovanie o poskytnutí dotácie 300 EUR/rok 2016: 
Počet prítomných poslancov 3 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, Ing. Anna Sobotová)  
Za:   3 
Proti:  0 
Zdržali sa:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ZÁVER 
 
Obecné zastupiteľstvo ukončila p. starostka, poďakovala poslancom a občanom za spoluprácu 
a zaželala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. 
Zápisnicu zapísala: 
Zapisovateľka: 
 
Ing. Anna Sobotová ................................. 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Dušan Hnáth...................................... 
 
p. Irena Hnáthová..................................... 
 
 

V Kostolnej Vsi 16.12. 2015 


