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Zápisnica  č. 4/2019 

 

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

 dňa 4.12.2019 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu v Kostolnej Vsi 

 

 

PRÍTOMNÍ:   Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   

Poslanci OZ:  Miloslav Ďuriš, Marianna Kurbelová, Boris Hagara,  

Tomáš Mercek 

Ospravedlnený: Marcel Medera 

Hostia:  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) Informácia o vytriedenosti odpadov v našej obci 

b) VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach 

c) Prerokovanie zmluvy medzi obcou Kostolná Ves a nájomcami nájomných bytov v 

obci  

d) Smernica č. 1/2019 o zásadách tvorby a čerpania Fondu opráv, prevádzky 

a údržby bytového domu v obci Kostolná Ves 

e) Žiadosť o finančnú dotáciu Jednota dôchodcov Kostolná Ves z rozpočtu obce 

v roku 2020 

f) Návrh rozpočtu na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021,2022 

g) Informácia o rozpočtových úpravách k 30.11.2019 

h) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

i) Smernica č. 2/2019 o tvorbe, účtovaní a používaní opravných položiek 

 

3. RÓZNE 

      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:  Marcela Iliašová 

overovateľov zápisnice: Miloslav Ďuriš 

       Mariana Kurbelová 

c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie: Tomáš Mercek 

  členov:      Miloslav Ďuriš 

      Boris Hagara  
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2. PROGRAM 

 

a) Starostka obce informovala o vytriedenosti odpadov v obci za rok 2019 

s porovnaním s rokom 2018. V obci Kostolná Ves je % vytriedenosti k 30.11.2019 zhruba 

12%, čo je v porovnaní s minulým rokov cca o 3% viac. V porovnaní s okolitými obcami 

je však triedenie odpadu v našej obci nižšie, okolité obce dosahujú 30-40%-nú  

vytriedenosť. Od výšky vytriedenosti sa odvíja výška poplatku za vývoz, spracovanie 

a uloženie odpadov pre ďalší rok. Z dôvodu nedostatočného triedenia a neustále sa 

zvyšujúcich poplatkov za odvoz odpadu plánuje obec zvýšiť poplatok za komunálny odpad 

pre rok 2020. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

b) Starostka predložila návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2020. V § 3 Sadzba poplatku navrhuje starostka obce 

nasledovnú zmenu poplatku: 

 Pre občanov s trvalým pobytom, prechodným pobytom, chalupárov a vlastníkov 

nehnuteľnosti v obci Kostolná Ves – 20,00 EUR na osobu a rok  

 Pre daňovníka prihláseného na množstevný zber, ktorý je vlastníkom KUKA nádoby 

– 3,41 EUR za jeden vývoz. 

Poslanci skonštatovali, že napriek nezvyšovaniu poplatku v minulých rokoch, občania obce 

nedôsledne pristupujú k triedeniu odpadu v domácnostiach, čo sa odrazí na sadzbe poplatku 

za odvoz, spracovanie a uloženie odpadov v roku 2020. Preto navrhli zvýšenie poplatku za 

komunálny odpad vo výške 25,00 EUR na osobu a rok. 

Poslanci sa dohodli na novom poplatku za komunálny odpad nasledovne: 

 Pre občanov s trvalým pobytom, prechodným pobytom, chalupárov a vlastníkov 

nehnuteľnosti v obci Kostolná Ves – 22,00 EUR na osobu a rok (t.j. 0,06 

EUR/osoba/kalendárny deň v zdaňovacom období) 

 Pre daňovníka prihláseného na množstevný zber, ktorý je vlastníkom KUKA nádoby 

(110 l nádoba) – 3,41 EUR za jeden vývoz. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

c) Starostka navrhla poslancom schváliť nové sadzby poplatkov za služby:  

- Vyhlasovanie v miestnom rozhlase – z pôvodných 1,50 EUR na 2,00 EUR 

- Poskytnutie predajného miesta – z pôvodných  2,00 EUR na 5,00 EUR. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

d) Starostka obce predložila návrh nájomnej zmluvy uzatvorenej s nájomcami nájomných 



3 

 

bytov v bytovom dome v obci Kostolná Ves: 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 3 roky, podmienkou nájmu je zloženie finančnej 

zábezpeky vo výške 3 násobku mesačného nájomného v jednotlivých bytoch, 

podieľanie sa nájomníkov na nákladoch za spoločné priestory, spôsob platenia 

nájomného, podmienky skončenia nájmu a výpovedná doba, povinnosť nahlasovať 

osoby žijúce v byte, prihlásenie sa na trvalý pobyt – nesplnenie tejto podmienky sa 

považuje za porušenie zmluvných podmienok. 

Poslanci vzali návrh zmluvy na vedomie. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

e) Starostka obce informovala poslancov o vypracovaní Smernice č. 1/2019 Tvorba, 

používanie a čerpanie fondu opráv a údržby, týkajúcu sa bytového domu v obci Kostolná 

Ves. Poslanci vzali smernicu na vedomie a odporučili starostke doplniť nový bod 

v znení: Nájomca pri skončení nájmu nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky 

z tvoreného fondu opráv a údržby. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     3 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

f) Združenie Jednota dôchodcov obce Kostolná Ves doručila obecnému úradu žiadosť 

o poskytnutie príspevku pre združenie  v roku 2020 vo výške 400,00 EUR. Starostka 

obce predložila žiadosť poslancom. Poslanci sa zhodli, že systém vyúčtovania a spôsob 

vyplácania príspevku ponechajú aj pre rok 2020 a odsúhlasili finančný príspevok pre 

Jednotu dôchodcov vo výške 400,00 EUR.  

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

g) Ekonómka predložila návrh rozpočtu obce na rok 2020 a vyhliadkový rozpočet na roky 

2021,2022. Rozpočet obce Kostolná Ves zohľadňuje v príjmovej časti predpokladanú 

výšku podielových daní podľa prognóz daňových príjmov samospráv, zmenenú výšku 

poplatku za komunálny odpad v obci. Vo výdavkovej časti sú zapracované zvýšenie 

platov vo verejnej správe, zvýšenie platov pedagogických zamestnancov, zvýšenie cien 

za spotrebované energie, zvýšené poplatky obce za vývoz, spracovanie a uloženie 

odpadu. Vrámci kapitálových výdavkov vyčlenila obec prostriedky na rekonštrukciu 

interiéru Klubu mládeže v obci.  

Poslanci OZ vzali návrh rozpočtu na vedomie a schválili rozpočet nasledovne: 

Bežné príjmy:    229 900,00 EUR 

Bežné výdavky:  219 195,00 EUR 

Kapitálové príjmy:  5 500,00 EUR 

Kapitálové výdavky:  15 000,00 EUR 

Príjmové finančné operácie: 15 665,00 EUR 
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Výdavkové finančné oper: 15 350,00 EUR   

Celkové príjmy obce:  251 065,00 EUR 

Celkové výdavky obce: 249 545,00 EUR 

Bilancia rozpočtu:  + 1 520,00 EUR 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

h) Ekonómka obce predložila úpravu rozpočtu č. 6/2019 zo dňa 30.11.2019 schválené 

starostkou obce v zmysle § 14 odsek 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách.  

Úpravy sa týkali zníženia príjmových a výdavkových položiek, ktoré nebudú čerpané 

v schválenej výške a presun týchto prostriedkov na príjmové a výdavkové položky 

rozpočtu, ktoré k 30.11.2019 prekračujú plnenie. Rozpočtové úpravy boli vykonané na 

jednotlivých položkách v celkovej výške 29 410,00 EUR. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

i) Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie Návrh na odpísanie nedaňových 

a daňových pohľadávok k 31.12.2019. Ide o pohľadávky, na ktoré boli vytvorené 

opravné položky v roku 2017 a pre obec sú nevymožiteľné. Návrh tvorí prílohu 

zápisnice. Poslanci vzali predložený návrh na vedomie a odsúhlasili odpísanie 

nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výške 4 018,14 EUR. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

j) Starostka obce informovala poslancov o vypracovanej Smernici č. 2/2019 Tvorba, 

účtovanie a zrušenie opravných položiek. Poslanci vzali znenie smernice na vedomie. 

 

HLASOVANIE: 

ZA :     4 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 

 

3. DISKUSIA 

 

Do diskusie sa prihlásila riaditeľka MŠ, p. Duchoňová, ktorá požiadala o vyčlenenie finančných 

prostriedkov na vymaľovanie interiéru MŠ, požiadala o zakúpenie nového počítača pre MŠ. 

Poslanci sa k tejto požiadavke vyjadrili rovnako ako v minulom roku, odporučili realizovať 

úpravy interiéru v spolupráci obce a Rodičovského združenia tak po stránke finančnej, ako aj 

pomoci rodičov formou brigád. Predseda Pozemkového spoločenstva prisľúbil pani riaditeľke 
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príspevok spoločenstva urbárnikov na vymaľovanie MŠ.   

 

Do diskusie sa už nik iný neprihlásil. 

 

4. ZÁVER 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým 

prítomným. 

 

Prílohy: 1. Prezenčná listina 

 

 

V Kostolnej Vsi, dňa 4. 12. 2019 

 

 

Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 

 

Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 

 

                          Mariana Kurbelová  …………………………….      

 


