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Zápisnica  č. 1/2020 

 

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

 dňa 28.01. 2020 o 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Kostolnej Vsi 

 

 

PRÍTOMNÍ:   Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   

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

Tomáš Mercek 

Ospravedlnení: 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) Termíny zasadnutí OZ Kostolná Ves na rok 2020 
b) Pripravované kultúrne akcie na rok 2020 v Kostolnej Vsi 

Žiadosť p. Gombarčíka na povolenie vodovodnej prípojky na MK 
c) Žiadosť p. Jozefa Fajera na pranájom priestorov v bývalých potravinách 

 

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 uznášania schopnosť OZ.  

b) Určila: zapisovateľa zápisnice:   Marcela Iliašová 

overovateľov zápisnice:   Miloslav Ďuriš 

    Marianna Kurbelová 

c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie: Tomáš Mercek 

  členov:      Miloslav Ďuriš 

     Boris Hagara  

 

2. PROGRAM 

 
a) Termíny zasadnutí OZ Kostolná Ves na rok 2020 

Starostka obce navrhla spolu s poslancami návrh zasadnutí OZ obce Kostolná Ves pre  

rok 2020 nasledovne: 

28. január 2020 

18. marec 2020 

24. jún 2020 

23. september 2020 

2. december 2020 

Poslanci uvedené vzali na vedomie 
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HLASOVANIE: 

ZA :     0 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 
b)  Pripravované kultúrne akcie na rok 2020 v Kostolnej Vsi 

22. februára 2020 – fašiangy 
30. apríla 2020 – stavanie mája 
10. mája 2020 – Deň matiek 
27. júna – rozlúčka so školským rokom 
28. augusta 2020 – posedenie pri vatre 
10. októbra 2020 – mesiac úcty k starším 
5. decembra – Mikuláš 
december – Adventný koncert 
31.decembra – rozlúčka so starým rokom 

Poslanci uvedené vzali na vedomie 

HLASOVANIE: 

ZA :     0 

PROTI:   0   

ZDRŽALI SA : 0 

 
c ) Žiadosť p. Gombarčíka na povolenie vodovodnej prípojky na MK 

Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti p. Ing. Martina Gombarčíka, Nováky. p. 
Gombarčík žiada obec o povolenie vodovodnej prípojky ku parcele č.806/5, 806/11 a 379/8, ktorej je 
vlastníkom. Vodovodná prípojka by mala ísť cez obecné pozemky parcela reg C č.p. 1455/1, parc. 
reg C p.č. 379/17 vodovodná prípojka je navrhnutá po obecných pozemkoch cca v dl 70 m. 
Poslanci OZ neschválili túto prípojku z nasledovných dôvodov: 

 Na liste oredloženom výpise z listu vlastníctva č. 1036 je vlastníkom uvedených parciel 
Gombarčík Martin bytom Opatovce nad Nitrou č. 483. 

 šachta pre predmetnú prípojku sa nachádza priamo na MK a môže dôjsť k jej poškodeniu 
vozidlami prechádzajúcimi po MK vo vlastníctve obce Kostolná Ves p.č. 379/17 

 trasu ktorá je vyznačená v časti situácia križuje plynové potrubie 

 v telese MK parcely č. 379/17 sa nachádza elektrické vedenie, z kterého vedú prípojky 
k jednotlivým parcelám. 

 ak žiadateľ preukáže súhlasy dotknutých dodavateľov energií (elektrika, plyn) a šachtu, ktorá 
bude premiestnená mimo komunikácia bude sa OZ predmetnou žiadosťou opätovne zaoberať. 

Poslanci uvedené vzali na vedomie a predmetnú žiadosť neschválili. 

 HLASOVANIE: 

 ZA :    0 

 PROTI:   4   

 ZDRŽALI SA : 0 

 
 
d)  Žiadosť p. Jozefa Fajera na pranájom priestorov v bývalých potravinách 

Starostka obce informovala poslancov OZ o podanej žiadosti p. Jozefa Fajera, fy: J-R-Kovo, 
s.r.o. Kostolná Ves č. 194 na prenájom nebytových priestorov, bývalých potravín ABAK vo vlastníctve 
obce Kostolná Ves. Predmetom žiadosti je priestor v obecnej budove č. 62 ,nachádzajúca sa na 
parcele č.  reg C p.č. 274/2 
Poslanci OZ podanú žiadosť p. Jozefa Fajera, fy: J-R-Kovo, s.r.o. Kostolná Ves č. 194 na prenájom 
nebytových priestorov, bývalých potravín ABAK vo vlastníctve obce Kostolná Ves s nasledovnými 
podmienkami: 
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 nájom začne plynúť od 01.03. 2020 

 nájom za prenajaté priestory bude 50 EUR/ mesiac zálohovo, vždy mesiac dopředu 

 spotrebu el. energie si bude nájomník platiť sám 

 spotřeba vody mu bude účtovaná 2 x do roka po odpise vody. 
Poslanci uvedené vzali na vedomie a predmetnú žiadosť schválili s podmienkami. 

 HLASOVANIE: 

 ZA :    4 

 PROTI:   0   

 ZDRŽALI SA : 0 

 

 

 

 

3. DISKUSIA 

 

 

4. ZÁVER 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým 

prítomným. 

 

 

 

V Kostolnej Vsi, dňa 28.01. 2020 

 

 

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

 

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

 

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

 


