
Zápisnica  č. 02/2019 
 

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 22.03.2019 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,  
NEPRÍTOMNÝ: Marcel Medera neospravedlnený 
  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) Informácia o vyhlásení výzvy Environmentálneho fondu oblasť L: Zvyšovanie energetickej 
účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania 

b) Podmienky výberového konania na realizátora  
3 Rôzne: 

a) Diskusia 
b) Návrh na uznesenie 

 
4 Záver 
 
 
1. ÚVOD 

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

uznášaniaschopnosť OZ.  
b) Určila: zapisovateľa zápisnice:   Marianna Kurbelová 

overovateľov zápisnice:  Boris Hagara 
   Tomáš Mercek 

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

 
2. PROGRAM 
 

Starostka obce informovala poslancov o aktuálnej výzve z Environmentálneho fondu  
Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania. 
Poslanci vzali na vedomie informáciu starostky obce o aktuálnej výzve z Environmentálneho fondu  
Ukončenie výzvy 16.04. 2019 
Uzniesli sa na tom a schválili, že Klub mládeže (Kultúrny dom) parcela č.  2012/5 súpisné šíslo 138 k.u. 
Kostolná Ves bude  obecná budova na ktorú bude podaná žiadosť o dotáciu Environmentálnemu fondu 
Martinská 49, Bratislava 
 
 
 
 
 



Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania. 
a schválili podanie žiadosti o túto dotáciu vo výške 160 000 EUR. Uložili starostke vypracovať žiadosť na 
dotáciu vrátane vybavenia všetkých potrebných náležitostí. 
HLASOVANIE: 
ZA :    4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA : 0 
 
Starostka predložila návrh na oslovenie firiem a  prieskum trhu na C.P. na  realizáciu potrebných 
stavebných prác tak ako je to konkretizované vo výzve. 
 

 
HLASOVANIE: 
ZA :    4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA : 0 
 

 
3. DISKUSIA 
 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
 
Predseda :  p. Marianna Kurbelová  .................................................... 
 
člen:     p. Tomáš Mercek   .................................................. 
 
člen:      p. Boris Hagara  ....................................................... 
 
 
 


