
Zápisnica  č. 03/2019 
 

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 03.05.2019 o 18,00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kostolnej Vsi 

 
 

 
 
PRÍTOMNÍ:  Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   

Poslanci OZ:   Miloslav Ďuriš, Boris Hagara, Marianna Kurbelová,  
NEPRÍTOMNÝ: Marcel Medera neospravedlnený, Tomáš Mercek ospravedlnený 
  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 nájomnej zmluvy medzi obcou Kostolná Ves a nájomníkom p. Milanom Hruškom 
b) Prerokovanie žiadosti o prenájom Klubu mládeže (KD) 

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 
     Miloslav Ďuriš 

c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie: Miloslav Ďuriš 
  členov:      Boris Hagara 
      Marianna Kurbelová 

 
2. PROGRAM 
k bodu a) 

Starostka obce prečítala znenie nájomnej zmluvy medzi obcou Kostolná Ves a žiadateľom Milanom 
Hruškom Prievidza, Predmetom zmluvy je prenájom obecnej komunikácie vo výmere 480m2  parcela č. 
1536 k.u. Kostolná Ves za účelom vybudovania komunikácie k príjazdom 3 chát ktoré plánuje postaviť 
na svojom pozemku. 



1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach: 
a) Nájomca nebude požadovať od obce finančné ani iné nároky spojené s výstavbou a stavebnými 

prácami s spojenými s predmetom nájmu, 
b) všetky práce spojené s vybudovaním komunikácie bude znášať nájomca, 
c) nájomca musí po svojej vybudovanej komunikácii strpieť prechod (dopravným prostriedkom, pešo) 

majiteľov okolitých pozemkov, 
d) nájomca si nebude nárokovať na údržbu komunikácie zo strany obce, 
e) komunikácia aj naďalej zostáva majetkom obce Kostolná Ves, 
f) v prípade vypovedania predmetu nájmu nebude nájomca žiadať od prenajímateľa uhradenie 

nákladov spojených so všetkými prácami vykonanými na predmete nájmu. 
2. Podmienky nájmu sú zapracované v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves 

č. 09/2019 zo dňa 15.03. 2019. 
 

HLASOVANIE: 
ZA :    3 
PROTI:   0   

3. ZDRŽALI SA : 0 

 
k bodu b) 

Žiadteľ fy. PI Europe s.r.o. Kostolná Ves č. 154 konateľ p. Miroslav Harag požiadal o občasný prenájom 
(krátko dobé využívanie)Domu mládeže (KD) za účelom preberania tovaru, ktorý ďalej distribuuje 
k svojim zákazníkom.  
V priestoroch miestnosť pri kotolni bude mať tovar uskladnený a v priestoroch vestibulu bude tovar baliť 
a distribuovať. 
Jedná sa o ekologický, zdravotne nezávadný a bezprašný tovar. 
V termíne od 01. júna 2019 za prenájom 50 EUR mesačne. 
 
HLASOVANIE: 
ZA :    3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA : 0 
 

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


