
obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno  

 
 

 POZVÁNKA 
 

 v súlade s §12 a § 14 zákona č. 269/90 Zb. v platnom znení o obecnom zriadení 
 

zvolávam  
 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves,  ktoré sa uskutoční 
 

18. septembra 2018 t.j. v utorok o 17,00 hod. 
  v budove  OcÚ v Kostolnej Vsi 

 
1 Úvod :  

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

 

2 Program : 
a) Prezentácia spoločnosti GREP a ponuka na modernizáciu a rekonštrukciu systémov 

verejného osvetlenia 
b) Informácia o prieskume trhu  na určenie hodnoty na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na Rekonštrukciu chodníkov a priľahlých plôch v našej obci. 
c) Predloženie internej smernice:  Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zázakam s nízkou hodnotou podľa ust. 
§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní 

d) Prejednanie prevodu majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa na Žiadatelov pozemkov:  p. 
Krausko p.č.: 1147/3,p. Píš p.č.: 1147/2,p. Mercek p. č.: 1144 a 1145/4, p.Fajerová p.č.: 1142/1 
a 1142/2, p. Pánis Štefan p.č.: 1139/2 a 1141/2,p. Pánis Juraj p.č.: 1137/3, p. Kluvanec p.č.: 
1133/3, p. Šimora p.č. 1132, p. Bartová p.č.: 1132,p. Pavol p.č.: 1129/3 a 1130/2, p. Púčik p.č.: 
1130/1, p. Pánis Michalp.č.: 1129/2, p. Trýzňová p.č.: 1128/1 a 1129/1, p. Pažický p.č.: 1125/2  

e) Návrh kúpnopredajnej zmluvy medzi obcou Kostolná Ves a žiadateľmi p. Krausko p.č.: 1147/3,p. 
Píš p.č.: 1147/2,p. Mercek p. č.: 1144 a 1145/4, p.Fajerová p.č.: 1142/1 a 1142/2, p. Pánis Štefan 
p.č.: 1139/2 a 1141/2,p. Pánis Juraj p.č.: 1137/3, p. Kluvanec p.č.: 1133/3, p. Šimora p.č. 1132, p. 
Bartová p.č.: 1132,p. Pavol p.č.: 1129/3 a 1130/2, p. Púčik p.č.: 1130/1, p. Pánis Michalp.č.: 
1129/2, p. Trýzňová p.č.: 1128/1 a 1129/1, p. Pažický p.č.: 1125/2  

f) Prejednanie prevodu vlastníctva pozemkov obce z dôvodov osobitného zreteľa na 
Ivan Ptáček a Silvia r. Ďurišová parcela č.2/42 vo výmere 55 m2.  a Miroslav Barta 
a manž. Daniela parc.číslo: 2/43 vo výmere 27 m2. 

g) Návrh kúpnopredajnej zmluvy medzi obcou Kostolná Ves a žiadateľmi Ivan Ptáček 
a Silvia r. Ďurišová a Miroslav Barta a manž. Daniela 

 
3. Diskusia 
4. Záver 
                                                                                                   Mgr. Mária Žofčinová 
                                                                                                                             starostka obce Kostolná Ves 
 
 
 
Všetky podklady k jednotlivým bodom sa nachádzajú na obecnom úrade v miestnosti starostky a sú kedykoľvek k nahliadnutiu. 


