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Zápisnica  č. 5 
 

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

 dňa 20.12.2017 o 18,00 hod. v budove kultúrneho domu Kostolná Ves 

 

 
PRÍTOMNÍ: Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   

Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth,  Ing. Anna Sobotová,  
Tomáš Mercek, Daniel Kluvanec, Mgr. Alexandra Kurincová  

  Zamestnanci OcÚ: Marcela Iliašová  
                                                    
                     Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
1. ÚVOD 

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

 
2. PROGRAM 

a)  Prejednanie návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
b) Návrh na úpravu rozpočtu č.II/2017 
c) Prejednanie dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v 

Novákoch 
d) Prejednanie investičného zámeru realizovať kúpu bytového domu a spôsob 

financovania z úveru zo ŠFRB a z dotácie od MDVRR SR 
e) Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena (elektrickej prípojky) 

v obecnej komunikácii v chatovej oblasti na parcele č.1455/1 pre spoločnosť 
APIMEDICA s.r.o Prievidza 

f) Prejednanie žiadosti Jednoty dôchodcov na dotáciu 400 EUR z rozpočtu   obce 
g) Prejednanie žiadosti p. Belanca na prenájom budovy na futbalovom ihrisku 
h) Prejednanie žiadosti MŠ o vymaľovanie vnútorných priestorov. 
i) Rôzne 

 
Doplnenie programu 

j) Návrh na odpísanie daňových pohľadávok 1/2017 a 2/2017 
k) Prejednanie ukončenia zmluvy NVM Bautrans a návrh nových podmienok 
l) Pozvanie občanov našej obce na Silvestrovskú popoludňajšiu kapustnicu + 

ohňostroj. 
podmienok 

 
 

3. DISKUSIA                                                                                     
4. ZÁVER 
 
1. ÚVOD 

 
a) Otvorenie zasadnutia OZ 
OZ  otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných poslancov aj 
obyvateľov obce, skonštatovala uznášaniaschopnosť OZ.  

Určila komisiu na zapisovanie a overovanie zápisnice v zložení: 
Predseda :  Ing. Anna Sobotová 
člen:     p. Tomáš Mercek 
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člen:     Mgr. Alexandra Kurincová 
 
 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda :  Ing. Dušan Hnáth 
člen:     p. Daniel Kluvanec 
člen:     p. Tomáš Mercek 
 
Starostka obce dala návrh na doplnenie programu o body: 
j)   Návrh na odpísanie daňových pohľadávok 1/2017 a 2/2017 
k) Prejednanie ukončenia zmluvy NVM Bautrans a návrh nových podmienok 
Doplnenie programu poslanci schválili. 
Hlasovanie: 
Za:  5  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 
 2. PROGRAM 
 
a) Prejednanie návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
Ekonómka obce predniesla návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na ďalšie roky 
nasledovne: 
Bežný rozpočet:  Celkové príjmy:  172 200,00 €, 

Prevod z RF obce: 50 000,00 €, (oprava fasád a 
chodníkov MŠ 27 000 €,)   ( oplotenie 
a chodníky na cintoríne 23 000 €,) 

Celkové výdavky:       222 200€.  
V rozpočte je zahrnuté navýšenie platu učiteľov a štátnych zamestnancov vyplývajúce 
zo zákona. Zo strany poslancov OZ a občanov zúčastnených na zasadnutí neboli 
k návrhu rozpočtu žiadne pripomienky a rozpočet bol schválený tak ako bol 
prednesený. Rozpočet obce Kostolná Ves na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií 
bez programovej štruktúry. 
Hlasovanie: 
Za:  5  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
b) Návrh na úpravu rozpočtu č.II/2017 
Informáciu o úprave rozpočtu obce Kostolná Ves – rozpočtové opatrenie č. 2/2017, 
ktoré bolo zrealizované v súlade s uznesením č. 21/2016 zo dňa 20.04. 2016 
predniesla ekonómka obce p. Marcela Iliašová, ktorá vysvetlila jednotlivé položky 
a presun peňazí medzi jednotlivými položkami tak, aby pôvodný schválený rozpočet 
bol dodržaný. Poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu č. II/2017. 
c) Prejednanie dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
v Novákoch 
Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu objasnila starostka, vysvetlila 
prítomným poplatok obcí pre Spoločný stavebný úrad, ktorá bola od r.  2012 0,16 
EUR/ občan. Vzhľadom k zvyšujúcim sa nákladom bol zo strany SOU Nováky 
navrhnutý poplatok 0,20EUR/občan v termíne od 01.01. 2018. 
Hlasovanie: 
Za:  5  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
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d) Prejednanie investičného zámeru realizovať kúpu bytového domu 
a spôsob financovania z úveru zo ŠFRB a z dotácie od MDVRR SR 
Informáciu že obec eviduje ku dňu 20.12. 2017 10 žiadostí o nájomné bývanie, ktoré 
spĺňajú kritériá na pridelenie sociálneho nájomného bytu vzali poslanci OZ na 
vedomie a schválili Investičný zámer obce realizovať kúpu bytového domu 
s maximálnym počtom 8 bytových jednotiek v prípade, že by bol v obci na predaj 
bytový dom, ktorý spĺňa kritéria sociálneho nájomného bytu v zmysle platnej 
legislatívy. 
Spôsob financovania z úveru ŠFRB a z dotácie od MDVRR SR. 
Predloženie žiadosti o poskytnutie úveru a žiadosť o poskytnutie dotácie. 
Hlasovanie: 
Za:  5  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
e) Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena (elektrickej prípojky) 
v obecnej komunikácii v chatovej oblasti na parcele č.1455/1 pre 
spoločnosť APIMEDICA s.r.o Prievidza 
Žiadosť spoločnosti APIMEDICA s.r.o. o zriadenie vecného bremena na obslužnej 
komunikácii v chatovej oblasti vo vlastníctve obce na parcele č.1455/1 predniesla p.. 
starostka, čo pospanci OZ vzali na vedomie avšak neschvaľujú žiadosť spoločnosti 
APIMEDICA s.r.o. o zriadenie vecného bremena na obslužnej komunikácii v chatovej 
oblasti vo vlastníctve obce na parcele č.1455/1z dôvodu dlhej vzdialenosti od 
poslednej elektrickej prípojky. 
Hlasovanie: 
Za:  0  
Proti:  5 
Zdržal sa: 0 
f) Prejednanie žiadosti Jednoty dôchodcov na dotáciu 400 EUR z rozpočtu   
obce 
Starostka predniesla žiadosť Jednoty dôchodcov v Kostolnej Vsi o dotáciu z rozpočtu 
obce Kostolná Ves. OZ žiadosť berie na vedomie a žiada doplniť žiadosť o zoznam 
členov, zoznam akcií a akcií, ktoré organizácia pre obec Kostolná Ves uskutoční. 
Dotácia bude poskytovaná priebežne počas roka na základe predložených účtovných 
dokladov, preplácané budú len doklady z aktivít, ktorých sa zúčastnia členovia z obce 
Kostolná Ves.  
OZ schvaľuje 
Žiadosť Jednoty dôchodcov v Kostolnej Vsi o dotáciu z rozpočtu obce Kostolná Ves 
max. do výšky 400 EUR za nasledujúcich podmienok: 

a) Jednota dôchodcov Kostolná Ves doloží ku zmluve zoznam všetkých svojich 
členov. 

b) Dotácia nebude vyplatená zálohovo ale vždy po absolvovaní jednotlivých akcií 
a po predložení dokladov (pokladničný doklad, faktúra...) spolu so zoznamom 
zúčastnených. Obec preplatí výšku nákladov všetkým členom Jednoty 
dôchodcov a všetkým občanom Kostolnej Vsi v dôchodkovom veku. 

c) Jednota dôchodcov predloží svoj návrh na konkrétnu pomoc pre obec 
Kostolná Ves 

Hlasovanie: 
Za:   5  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
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g) Prejednanie žiadosti p. Belanca na prenájom budovy na futbalovom 
ihrisku 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jána Belanca J. Kráľa 31/2 
Nitroianske Rudno o dlhodobé užívanie nebytových priestorov bývalej klubovne 
a šatne futbalového klubu Kostolná Ves, avšak neschvaľuje žiadosť pána Jána 
Belanca J. Kráľa 31/2 Nitroianske Rudno o dlhodobé užívanie nebytových priestorov 
bývalej klubovne a šatne futbalového klubu Kostolná Ves. 
Hlasovanie: 
Za:  0  
Proti:  5 
Zdržal sa: 0 
h) Prejednanie žiadosti MŠ o vymaľovanie vnútorných priestorov. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť riaditeľky MŠ Kostolná Ves 
o vyčlenenie finančných prostriedkov pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 na vymaľovanie 
interiéru MŠ, avšak neschvaľuje žiadosť riaditeľky MŠ Kostolná Ves o vyčlenenie 
finančných prostriedkov pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 na vymaľovanie interiéru MŠ 
z dôvodu, že vyčlenené finančné prostriedky sú určené na fasády, ktoré sú 
v havarijmom stave + vonkajšie úpravy areálu MŠ. 
Hlasovanie: 
Za:  0  
Proti:  5 
Zdržal sa: 0 
j) Návrh na odpísanie daňových pohľadávok 1/2017 a 2/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok 
č. 1/2017 voči dlžníkovi TJ Slovan Kostolná Ves a schvaľuje odpísanie nedaňovej 
pohľadávky č. 1/2017 voči dlžníkovi TJ Slovan Kostolná Ves vo výške 129,71 EUR 
z dôvodu skončenia organizácia, čím je pohľadávka nevymožiteľná. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok 
č. 2/2017 voči dlžníkovi Monike Melišekovej a Michalovi Púčikovi. 
Monike Melišekovej vo výške 342,57 EUR z dôvodu neuhradenia faktúry za spotrebu 
vody  z roku 2005 Michalovi Púčikovi vo výške 33,19 EUR za neuhradený domový 
odpad z roku 2007  a schvaľuje odpísanie nedaňovej pohľadávky č. 2/2017 voči 
dlžníkom  
Monike Melišekovej, Prievidza vo výške 342,57 EUR z dôvodu nevymožiteľnosti 
Michalovi Púčikovi vo výške 33,19 EUR z dôvodu nevymožiteľnosti 
Hlasovanie: 
Za:  0  
Proti:  5 
Zdržal sa: 0 
k) Prejednanie ukončenia zmluvy NVM Bautrans a návrh nových podmienok 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o Dodatku č. 1 k Nájomnej 
zmluve spoločnosti MWM Bautrans, spol. s.r.o. ktorá končí 31.12. 2017 a súhlasí 
A dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve so spoločnosťou MWM Bautrans, spol. s r. o. 
s výškou nájmu 50 € mesačne.  
Hlasovanie: 
Za:  4  
Proti:  0 
Zdržal sa: 1 
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Zapisovateľka:  p. Ing. Sobotová Anna    ….……………………….. 
 
Overovatelia:    p. Mercek                         ……………………………. 
 

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

 


