
Zápisnica  č. 5 
 

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 17.12. 2020 o 16:30 hod. v budove Obecného úradu v Kostolnej Vsi 

 

 
PRÍTOMNÍ:   Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   
Poslanci OZ:    Miloslav Ďuriš, Tomáš Mercek, Boris Hagara,  
NEPRÍTOMNÍ:  Mariana Kurbelová – PN, Marcel Medera - neodpravedlnený 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová 
 

 
Program: 
 
a) Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce na zastupovanie počas MD – otváranie obálok 
b) Prejednanie ponuky fy.Zirek group. s.r.o. Školské pomôcky a darčeky pre deti 
c)           Prejednanie návrhu rozpočtu obce Kostolná Ves na rok 20201 s vyhliadkou na roky 2022 a 2023 
 

Rôzne: 
a) Diskusia (Silvester?) 

 
Záver 

 
 
1 Úvod 

a) Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Kostolná Ves, Mgr. Mária Žofčinová, ktorá privítala prítomných 
poslancov. Privítala aj p. Janku Kotulovú, ktorá si podala žiadosť o zaradenie do výberového konania na 
hlavného kontrolóra obce na obdobie počas zastupovania MD. 
Z dôvodu epidemiologických opatrení a rekonštrukcii vnútorných priestorov KD sa zasadnutie OZ konalo bez 
verejnosti, pretože v priestoroch obecného úradu nie je možné zabezpečiť dostatočný odstup zúčastnených 
občanov. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Určila: zapisovateľa zápisnice:    Marcela Iliašová 
             overovateľov zápisnice:   Miloslav Ďuriš 
         Boris Hagara 

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

     Boris Hagara 
 
Starostka obce prečítala program OZ a dala poslancom OU o tomto programe hlasovať. 
Poslanci vzali program schôdze OZ  na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
Program: 

a) Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce na zastupovanie počas MD – otváranie obálok 
Starostka obce otvorila pred poslancami a hosťami OZ obálku v ktorej boli dokumenty, ktoré boli v požiadavkách 
do výberového konania. Do výberového konania sa prihlásila jedna záujemkyňa p. Janka Kotulová. P. Kotulová 



doručila všetky potrebné dokumenty. Starostka obce požiadala p. Kotulovú, aby predniesla návrh plánu HK na 
rok 2021. P. Kotulová odprezentovala návrh HK a po doplňujúcich otázkach poslancov OZ súhlasilo s p. 
Kotulovou ako HK na zastupovanie počas MD Ing. Nadeždy Hopkovej. Pracovný pomer začne od 01.01. 2021   
 

Poslanci svoje stanovisko prejavili hlasovaním 
 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

b) Prejednanie ponuky fy.Zirek group. s.r.o. Školské pomôcky a darčeky pre deti 
Starostka obce informovala poslancov OZ o ponuke spoločnosti Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33, 
Púchov. Ponuka obsahovala sortiment ako detské tričká, omaľovánky, pexeso, box na nápoje a box na potraviny 
s logomn alebo motívom obce. Starostka doporučila poslancom nákup niektorých vecí pre predškolákov ako 
pamiatku na odchod z MŠ. Spoločne s poslancami odsúhlasili nákup boxov na nápoje a na potraviny v počte 30 
ks box na potraviny, 30 ks fľaša na nápoje a 15 ks omaľovánok pre žiakov našej MŠ v celkovej sume 280 EUR 
bez DPH 

Poslanci svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním 
 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

c) Prejednanie návrhu rozpočtu obce Kostolná Ves na rok 2021 s vyhliadkou na roky 2022 a 2023 
Starostka obce požiadala ekonómku obce o prednesenie návrhu rozpočtu na rok 2021 s vyhliadkou na roky 2022 
a 2023. 

Ekonómka obce predložila návrh rozpočtu obce na rok 2021 a vyhliadkový rozpočet na roky 2022,2023. 
Rozpočet obce Kostolná Ves zohľadňuje v príjmovej časti predpokladanú výšku podielových daní podľa 
prognóz daňových príjmov samospráv.  
Vo výdavkovej časti sú zapracované zvýšené poplatky obce za vývoz, spracovanie a uloženie odpadu. V 
rámci kapitálových výdavkov vyčlenila obec prostriedky na prípadnú dotáciu z Environmentálneho fondu 
na nákup traktora + vlečky. Žiadosť na dotáciu bola podaná na Environmentálny fond v riadnom zákonom 
stanovenom termíne do 15.12. 2020 
Poslanci OZ vzali návrh rozpočtu na rok 2021 na vedomie s nasledovnými položkami: 
 
Bežné príjmy:    222 500,00 EUR 
Bežné výdavky:   222 500,00 EUR 
Kapitálové príjmy:    52 200,00 EUR 
Kapitálové výdavky:    59 000,00 EUR 
Príjmové finančné operácie:   15 330,00 EUR 
Výdavkové finančné oper:     8 000,00 EUR   
Celkové príjmy obce:  290 030,00 EUR 
Celkové výdavky obce:  289 500,00 EUR 
Bilancia rozpočtu:      + 530,00 EUR 
 
Návrh rozpočtu obce Kostolná Ves na rok 2021 a výhľadový rozpočet na roky 2022,2023 poslanci vzali  
na vedomie a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. Rozpočet obce Kostolná Ves na rok 2021 
schválili bez pripomienok na úrovni hlavných kategórií bez programovej štruktúry. 
 

HLASOVANIE: 



ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
Rôzne: 
V časti rôzne prebiehala diskusia o Silvestri 2020. Či bude alebo nie. Nakoniec sa poslanci obce spolu 
so starostkou obce dohodli, že silvestrovský ohňostroj aj napriek situácii s Corona krízou bude, ale  bez 
účasti občanov.  
Ohňostroj bude tak ako po iné roky o 17:00 hod. pred starým OcÚ, aby ssme zachovali tradíciu 
avšak  občania obce si ho môžu pozrieť z pohodlia svojich domovov. 
 
4 Záver 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým prítomným. 
 
Prílohy: 1. Prezenčná listina 
 
 
V Kostolnej Vsi, dňa  17.12.2020 
 
 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 
 
Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 
 
                         Boris Hagara  …………………………….      


