
Zápisnica  č. 01/2019 
 

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 15.03.2019 o 17,00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kostolnej Vsi 

 
 

 
 
PRÍTOMNÍ:  Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   

Poslanci OZ:  Tomáš Mercek, Miloslav Ďuriš, Boris Hagara, Marianna  
Kurbelová, Marcel Medera  
Zapisovateľka:Marcela Iliašová 

  a občania 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 na schválenie činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019 
b) Prerokovanie minimálneho a maximálneho počtu detí v našej MŠ 
c) Informácia o pripravovanej investičnej akcii  v roku 2019 – chodníky pre chodcov v našej obci 
d) Informácia o podanom projekte na úrad vlády SR (Cvičíme v každom veku ) 
e) Informácia o podaných žiadostiach o finančnú dotáciu Ministerstvo financiíí 10 000 EUR 
f) a TSK 10 000 EUR na bezbariérový vstup do pripravovaných priestorov nového Obecného úradu. 
g) Rôzne 

 
3. DISKUSIA                                                                                     
4. ZÁVER 
 
1. ÚVOD 

 
a) OZ  otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných poslancov. Skonštatovala 

uznášaniaschopnosť OZ.  
b) Určila: zapisovateľa zápisnice:   Marcela Iliašová 

overovateľov zápisnice:  Marianna Kurbelová 
   Tomáš Mercek 

c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie: Miloslav Ďuriš 
  členov:     Boris Hagara 
     Tomáš Mercek  

 
2. PROGRAM 
 

a) Starostka obce vyzvala hlavnú kontrolórku, aby prítomných oboznámila s plánom činnosti hlavného 
kontrolóra na rok 2019 a predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.  
Poslanci OZ vzali na vedomie Plán kontrolnej činnosti na rok 2019 a Správu o kontrolnej činnosti za rok 
2018. 

 
HLASOVANIE: 
ZA :    5 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA : 0 

 



b) Starostka predniesla návrh na režim prevádzky materskej školy pri poklese počtu detí. Pri počte 
prítomných detí v MŠ menej ako 5 bude MS zatvorená. Prázdniny v MŠ sa budú riadiť podľa prázdnin 
vyhlásených MŠ SR pre Základné školy, počas letných prázdnin v mesiaci júl bude MŠ otvorená prvé 
dva týždne podľa záujmu rodičov. Maximálny počet prihlásených detí na školský rok je 20 detí. Pri 
poklese prihlásených detí pod 15 bude riaditeľka MŠ a pracovníčky MŠ oslovovať rodičov zo susedných 
obcí pre prihlásenie dieťaťa do MŠ. V prípade, že počet zapísaných detí v školskom roku  bude nižší 
ako 15 pristúpi zriaďovateľ k personálnym opatreniam podľa možností.  

 
HLASOVANIE: 
ZA :    5 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA : 0 
 

c) Starostka obce podala poslancom a prítomným informáciu o pripravovanom investičnom zámere na 
najbližšie obdobie – rekonštrukcia chodníkov v obci. Celková dĺžka chodníka je 600 m a hodnota 
rekonštrukcie podľa vypracovaného projektu je: 
Chodník bez prídlažby    129 947,96 EUR 
Chodník s prídlažbou   131 371,84 EUR 
Osvetlenie 2 priechodov pre chodcov    12 000,00 EUR 
Dopravné značenie          758,60 EUR   
Ceny sú uvedené vrátane DPH.  
Starostka navrhla postupovať formou verejného obstarávania s vypracovaním cenových ponúk a podľa 
predložených ponúk rozhodnú poslanci OZ o ďalšom postupe realizácie zámeru. 
 

HLASOVANIE: 
ZA :    5 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA : 0 
 

d) Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o podanom projekte na podporu rozvoja športu, ktorý 
vyhlásil Úrad vlády SR. Projekt s názvom „Cvičíme v každom veku“ je zameraný na zakúpenie 
športových strojov a vytvorenie športovo oddychovej zóny v obci.  
Poslanci OZ vzali na vedomie podanie projektu „Cvičíme v každom veku“. 

 
 

e) Starostka obce informovala o podanej žiadosti na bezbariérový prístup do nového OcÚ na MF SR vo 
výške 10 000,00 . Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie. 

 
3. DISKUSIA 
 
Starostka informovala prítomných o žiadosti p. Hrušku na sprístupnenie komunikácie na pozemok pre stavbu 3 
chatiek. Predniesla poslancom návrh  podmienok, ktoré budú súčasťou zmluvy  za akých mu obec cestu povolí: 

1. Nájomca nebude požadovať od obce finančné ani iné nároky  spojené s výstavbou a stavebnými 
prácami s tým spojenými 

2. všetky práce spojené s vybudovaním komunikácie bude znášať nájomca, 
3. nájomca musí po svojej vybudovanej komunikácii strpieť prechod (dopravným prostriedkom, pešo) 

majiteľov okolitých pozemkov, 
4. nájomca si nebude nárokovať na údržbu komunikácie zo strany obce, 
5. komunikácia aj naďalej zostáva vo vlastníctve obce Kostolná Ves, 
6. v prípade vypovedania predmetu nájmu nebude nájomca žiadať od prenajímateľa uhradenie nákladov 

spojených so všetkými prácami vykonanými na predmete nájmu. 
HLASOVANIE: 
ZA :    5 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA : 0 



 
Starostka obce informovala o dodatku k Smernici o verejnom obstarávaní – zmena sa týkala vyčlenenia potravín 
pre ŠJ z verejného obstarávania. 
 
Poslancom OZ predložila návrh z oblasti triedenia odpadu – kontrola smetných nádob a sledovania vytriedenia 
odpadu.  
Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie a navrhli starostke doplniť informáciu o zbere druhotných surovín do 
materiálu pre občanov, aj formou miestneho rozhlasu, oboznámiť občanov o dôslednosti separovania a kontrole 
smetných nádob (predbežný termín v máji). 
 
Do diskusie sa prihlásil: 
p. Mercek – podal pripomienku k nájazdom do dvorov z plánovaných chodníkov.  
Starostka obce vysvetlila ako rieši projektová dokumentácia vstupy do jednotlivých domov. 
p. Pažický – podal pripomienku k otváracím hodinám v dvore pre zber druhotných surovín. 
Starostka obce spomenula, že každá domácnosť dostala do schránky všetky rozpisy vývozu jednotlivých druhov 
odpadov. Čas kedy je odberné miesto otvorené. Občania dostali všetky potrebné informácie. Poplatky za KO 
neboli upravované smerom nahor. Aj napriek tomu niektorí občania odpad netriedia, neseparujú a vozia ho 
nerozdelený, čím obci vznikajú vyššie náklady na odpady vyprodukované občanmi. 
p. Pažický – sťažoval sa na zlú údžbu ciest v zime, podal námietku na čistenie potoka na dolnom konci. Starostka 
skonštatovala že údržba ciest je prevádzaná v celej obci tak ako jej to umožňuje finančný rozpočet a dostupné 
mechanizmy. 
 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
 
Predseda :  p. Marcela Iliašová  .................................................... 
 
člen:     p. Tomáš Mercek   .................................................. 
 
člen:      p. Marianna Kurbelová  ....................................................... 
 
 
 


