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Zápisnica  č. 4 
 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 14.09. 2021 o 18:00 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–ospravedlnený 
   Ing. Nadežda Hopková – kontrolórka obce 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová 
 

1. Úvod 

 
2. Program OZ: 

 
a) Predloženie návrhu zmluvy s víťazným realizátorom chodníkov v obci 
b) Vyhodnotenie ponúk z peňažných inštitúcií na úver na dofinancovanie chodníkov    
c) Smernica o protispoločenskej činnosti 
d) Smernica o finančnej zábezpeke 
e) Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce Kostolná Ves 
f) Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce a zmena úväzku 
g) Prejednanie žiadosti František Belošic odpredaj obecného pozemku na parcele C KN č. 1537      plocha 

cca 60m2 
h) Prejednanie žiadosti Milana Hrušku na prenájom obecného pozemku na parkovanie osobných aut 
i) Informácia o požiadavkách obyvateľov bytového domu 
j) Prejednanie žiadosti Mikula Peter odpredaj obecného pozemku na parcele C KN č. 2097/1  plocha cca 

200m2 
k) Prejednanie žiadosti Ing. Milana Lukača o výmenu časti pozemku súkromný – obecný pri vjazde do 

chatovej oblasti. 
l) Prejednanie žiadosti občanov v chatovej oblasti na prenájom obecnej komunikácie 
m) Ponuka spoločnosti Defense Pro na odchyt psov v našej obci 
n) Informácia o začatí pokládky optického kábla a rekonštrukcie chodníkov v našej obci 
o) Informácia o havarijnom stave MK cesta na cintorín oprava cesty 
p) Ohlásenie drobných stavieb prípojka vody cez MK 
 

 
 
 

3 Rôzne: 
Diskusia  

 
4 Záver 
 
 

1 Úvod 
a) Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Kostolná Ves, Mgr. Mária Žofčinová, ktorá privítala prítomných 
poslancov. Z dôvodu ochorenia na  COVID 19 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 
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             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) Predloženie návrhu zmluvy s víťazným realizátorom chodníkov v obci 
Starostka obce oboznámila poslancov z výsledkami výberového konania na realizáciu rekonštrukcie chodníka 
v našej obci. Výberového konania sa zúčastnili tri stavebné spoločnosti s Cp: 

- EMS KOMPLER, s.r.o., Mojmírova 12, 971 01 Prievidza s CP  - 131 290,03 EUR  
- Si.To.Ro., s.r.o. Veľká Čausa č. 177, 971 01 s CP –126 4325,18 EUR 
- TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka s CP – 123 361 50 EUR 

Ceny sú udávané bez DPH 
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh zmluvy s víťazným uchádzačom. Nikto z poslancov voči 
zneniu Zmluvy o dielo nemá námietky. 
 

Poslanci svoje stanovisko prejavili hlasovaním 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

b)    Vyhodnotenie ponúk z peňažných inštitúcií na úver na dofinancovanie chodníkov    
Starostka obce požiadala finančné spoločnosti VUB, a.s. Námestie slobody 10, 971 01 Prievidza, Prima Banka 
Slovensko a.s., Bojnická cesta 20, 971 01 Prievidza a Slovenská Záručná a Rozvojová banka, Nám.sv.Anny 352, 
911 01 Trenčín o ponuky na čerpanie úveru pre obec Kostolná Ves vo výške 100 000 EUR na dofinancovanie 
rekonštrukcie chodníkov s nasledujúcimi požiadavkami: Typ ponuky :Úver 
Požadovaná suma: 100 000 EUR 
Účel: Rekonštrukcia chodníka Kostolná Ves 
Začiatok čerpania úveru: október 2021 
Predpokladaná výška úroku: ? 
Doba splácania:  
max. –-15 rokov podmienka? 
min   - 10 rokov podmienka? 
Predčasné splatenie úveru (poplatok) ? 
Poplatok za poskytnutie úveru ? 
Poplatky za správu úveru počas úverového vzťahu (napr. poplatok za  založenie účtu, vedenie účtu...) ? 
Ďalšie podmienky poskytnutia úveru ? 
Všetky tri inštitúcie predložili svoje ponuky z ktorých najvýhodnejšiu ponuku poskytla PrimaBanka Slovensko,a.s. 
Bojnická cesta 20, 971 01 Prievidza. Poslanci vyhodnotili a doporučili starostke obce pokračovať v ďalšom 
rokovaní s PrimaBankou Slovensko, a.s. Prievidza 
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HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

c)  Smernica o protispoločenskej činnosti 
Kontrolórka obce Ing. Nadežda Hopková vypracovala pre obec Kostolná Ves Smernicu o proti spoločenskej 
činnosti. Táto Smernica, bude slúžiť na vnútorný systém vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti v obci Kostolná Ves (ďalej len ,,zamestnávatel"'), a vydáva sa  podľa ustanovenia § 11 
ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"). 
 
Poslanci vzali uvedenú smernicu na vedomie čo prejavili hlasovaním 

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

q) d)  Smernica o finančnej zábezpeke 
Ekonómka obce Marcela Iliašová vypracovala a predložila smernicu finančnej zábezpeke pre bytové domy v obci 
s názvom:  Zásady tvorby, čerpania a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov 
obce Kostolná Ves. Finančné prostriedky v rámci zábezpeky od nájomcov nájomných bytov obec vedie podľa 
platných právnych predpisov najmä Zákona SNR. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, osobitného zákona o vedení účtovníctva a zákona o rozpočtových pravidlách na osobitnom účte 
zriadenom na tento účel v banke a samostatnej analytickej dokumentácii. 
Poslanci vzali uvedenú smernicu na vedomie čo prejavili hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
e)  Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce Kostolná Ves 
Kontrolórka obce Ing. Nadežda Hopková vypracovala Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce 
Kostolná Ves 
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce Kostolná Ves upravujú základné zásady, ciele a spôsob kontroly 
vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) použitých pre zámer kontroly dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. 
Pôsobnosť iných orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi nie je týmto dotknutá. 
 
Poslanci vzali uvedenú smernicu na vedomie čo prejavili hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
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f)  Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce a zmena úväzku 
OZ súhlasí so zvýšením úväzku hlavného kontrolóra na 12 hod/ mesiac, čomu prináleží aj odmena v zmysle 
zákona. 
Starostka obce predniesla poslancom OZ informáciu o končiacom sa funkčnom období hlavného kontrolóra obce 
a navrhla poslancom OZ vyhlásiť výberové konanie na túto funkciu: 

Obec KOSTOLNÁ VES vypisuje výberové konanie na funkciu 
 HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KOSTOLNÁ VES 

 
 V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. c/ zák. č. 369/1990 Z. z v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“). 
 Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými 

náležitosťami a prílohami (viď požiadavky) do 15. novembra 2021 do 12:00 hod. na Obecnom úrade Kostolná 
Ves 62, 972 26 Nitrianske Rudno, v uzavretej obálke  

 
označenej 

„Voľba hlavného kontrolóra“, NEOTVÁRAŤ!“ 
 

 Požiadavky: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby, 

 úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

 znalosť základných noriem samosprávy, 

 predloží plán kontrolnej činnosti na rok 2022 – návrh. 
 Všeobecné podmienky: 

 hlavný kontrolór bude na zákonom stanovené funkčné obdobie, 

 je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, 

 funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, 
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného 
zamestnanca obce, funkcie v štátnej správe, predovšetkým podľa  zákona č. 154/2008 Z.z. 
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, 

 hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú 
činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

 vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce. 
 Vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení, predovšetkým 
kontrolu : 

 nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve      iných 
právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený, 

 účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, 

 príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, 

 správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov 
a dotácií, 

 hospodárenie s finančnými prostriedkami, 

 plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce, 

 dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce, 

 vybavovania sťažností a petícií. 
 Preveruje: 

 tvorbu a čerpanie rozpočtu obce, 

 opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce. 
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 Ďalšie úlohy hlavného kontrolóra podľa § 18f zákona o obecnom zriadení : 

 predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, 

 vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho 
schválením v obecnom zastupiteľstve, 

 predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, 

 predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po 
uplynutí kalendárneho roku, 

 spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo 
štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

 Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom 
poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, 

 je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 

 na požiadanie je povinný bezodkladne sprístupniť  výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. 
 Zverejnené na:  

 vývesnej tabuli obce od. 01.10. 2021 do 15.11. 2021 

 na stránke www.kostolnaves.sk 

 miestnym rozhlasom 

 v printovom médiu 
 
Poslanci vzali uvedenú skutočnosť na vedomie čo prejavili hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
g)  Prejednanie žiadosti Františka Belošica odpredaj obecného pozemku na parcele C KN č. 1537      
plocha cca 60m2 
Starostka obce predniesla žiadosť p. Františka Belošica, M. Rázusa 22/2, Prievidza 971 01 o odpredaj časti 
pozemku v katastri obce Kostolná Ves, ktorého vlastníkom je obec Kostolná Ves. Jedná sa o parcelu C KN č. 
parcely 1357 a jedná sa o časť susediacu s pozemkom, ktorý p. Belošic užíva. Dôvod odkúpenia je nasledovný 
dochádza k znečisťovaniu tohto priestoru rybármi a p. Belošic prehlasuje, že ho pravidelne čistí a stará sa oň. 
Poslanci OZ s podaním žiadosti o odpredaj časti pozemku súhlasia za nasledovných podmienok: 

- GP si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady, 
- vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok kde obec uvažuje s prístupovou komunikáciou na vlastné 

parcely je podmienkou aby zostal dostatočne veľký priestor na vybudovanie prístupovej komunikácie 
- pri samotnom zameraní bude prítomný zástupca obce či už z poslancov, alebo starostka obce 
- obec uvedené priestory vzhľadom k miestu, lokalite, ploche nedokáže využiť a ani inak zhodnotiť. 

 
Poslanci vzali uvedenú prejavili nasledovným hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
h)  Prejednanie žiadosti Milana Hrušku na prenájom obecného pozemku na parkovanie osobných aut 
Starostka obce predniesla žiadosť p. Milana Hrušku Ciglianska cesta 684/18, Prievidza 971 01 o prenájom časti 
pozemku v katastri obce Kostolná Ves, ktorého vlastníkom je obec Kostolná Ves. Jedná sa o parcelu E KN č. 
parcely 110 
Poslanci OZ s podaním žiadosti o prenájom  časti pozemku súhlasia za nasledovných podmienok: 
– časť obecného pozemku bude využitá na parkovanie len osobných aut, 
- vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok obce obec bude prizvaná ku všetkým úpravám, 
- všetky úpravy sa budú robiť len so súhlasom obce, 
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- žiadateľ zabezpečí čistotu a poriadok v priestoroch kde budú zaparkované autá rekreantov, ktorí sú 
ubytovaní v jeho zariadení, 

- zmluva bude platiť len na dobu určitú a v prípade nedodržania podmienok nebude zmluva zo strany obce 
predĺžená 

 
 

Poslanci vzali uvedenú prejavili nasledovným hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
i)  Informácia o požiadavkách obyvateľov bytového domu 
Starostka obce iniciovala stretnutie s obyvateľmi bytového domu, z dôvodu hromadenia sa sťažností na 
spolunažívanie. 03.09. 2021 bolo v bytovom dome stretnutie obyvateľov spolu so starostkou obce. Obyvatelia 
bytovky dali písomné požiadavky na obec a na kúpu jednotlivých vecí, ktoré by boli financované z osobitného 
fondu, ktorý je súčasťou nájmu. 
Požiadavky: 

 revízie plynových kotlov, 

 plechovú garáž, 

 kúpa kosačky, 

 vývoz bio-odpadu 
Pri požiadavke na revíziu plynových kotlov sa starostka obce spolu s nájomníkmi dohodli, že revízia bude 
pravidelne robená a prípadné opravy plynových kotlov v jednotlivých bytoch budú hradené z osobitného fondu. 
Pri požiadavke na plechovú garáž boli nasledovné pripomienky zo strany obce: Obec vzhľadom k dotácii na 
spevnené plochy pri bytovom dome, kde je predpísaný počet parkovacích miest nemôže súhlasiť s realizáciou 
plechovej garáže a tým zrušiť jedno parkovacie miesto, pretože pri následnej kontrole, by obec musela vrátiť celú 
dotáciu. 
V iných priestoroch bytovky OZ nedoporučuje stavať nič plechové z dôvodu estetického, z dôvodu vlastníctva 
pozemkov a z dôvodu že nevidí dôvod na výstavbu ďalšieho objektu, pretože všetci nájomníci majú príručné 
pivničné priestory.  
Čo sa týka kúpy kosačky OZ nevidí na to dôvod, pretože obec zelené plochy pravidelne v rámci svojich možností 
kosí. Obec vlastní niekoľko krovino rezov ktoré sú v prípade záujmu o pokosenie si priestorov okolo bytovky 
k dispozícii. 
Vývoz bio- odpadu bude v pravidelných dvojtýždňových intervaloch vyvážaný. 
Peniaze, ktoré sa nachádzajú v osobitnom fonde budú prioritne slúžiť na čistenie a údržbu ČOV nad rámec 
bežných pravidelných servisných kontrol, revízie a opravy plynových zariadení v jednotlivých bytoch a v prípade 
opráv na bytovom dome ak na fonde opráv a údržby bude málo peňazí bude sa oprava dofinancovať 
z osobitného fondu. 
 
Poslanci vzali uvedenú prejavili nasledovným hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
j)  Prejednanie žiadosti Mikula Peter odpredaj obecného pozemku na parcele C KN č. 2097/1  plocha cca 
200m2 
Starostka obce predniesla žiadosť p. Peter Mikula, Diviaky nad Nitricou, časť Banky 438, 972 25  o odpredaj časti 
pozemku v katastri obce Kostolná Ves, ktorého vlastníkom je obec Kostolná Ves. Jedná sa o parcelu C KN č. 
parcely 2097/1 a jedná sa o časť susediacu s pozemkom, ktorý p. Mikula odkúpil na výstavbu rodinného domu. 
Dôvod odkúpenia je nasledovný: po predbežnom zameraní sa zistilo, že odkúpená plocha je nižšia ako plocha 
výmery, ktorá bola na listoch vlastníctva. 
Poslanci OZ s podaním žiadosti o odpredaj časti pozemku súhlasia za nasledovných podmienok: 
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- GP si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady, 
- vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok v blízkosti MK  a na ktorom sa nachádzajú potrubia dažďovej 

kanalizácie a vody bude obec požadovať zameranie v dostatočnej vzdialenosti od týchto objektov, ktoré 
dá žiadateľ zamerať.  

- V prípade ak časť predmetných objektov bude zasahovať do záujmu žiadateľa tento bude musieť 
akceptovať vecné bremeno, ktoré bude riadne zapísané v kú 

- pnej zmluve. 
- pri samotnom zameraní bude prítomný zástupca obce či už z poslancov, alebo starostka obce. 
- obec uvedené priestory vzhľadom k miestu, lokalite, ploche nedokáže využiť a ani inak zhodnotiť. 

 
 

Poslanci vzali uvedené na vedomie a prejavili nasledovným hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
k)  Prejednanie žiadosti Ing. Milana Lukača o výmenu časti pozemku súkromný – obecný pri vjazde do 

chatovej oblasti. 
Starostka obce predniesla žiadosť Ing. Milana Lukača,  Kostolná Ves č. 28, 972 26 o výmenu časti pozemkov 
medzi obcou Kostolná a žiadateľom Ing. Milanom Lukačom ako vlastníkom parciel. Jedná sa o cestu na chatovú 
oblasť z centra obce. Obec je vlastníkom parcely  E KN  č. parcely 152/3 (cca 3m2) z ktorej predmetná cesta ústi. 
Ing. Milan Lukač je vlastníkom parciel C  KN č. parcely 77/2 (cca 6 m2) a CKN č. parcely 77/1(cca 3 m2). 
Žiadateľ žiada obec o výmenu týchto parciel s tým, že pri zameraní GP budú presne vymedzené plochy obce 
a plochy žiadateľa a na základe zmluvy bude presne určené kadiaľ bude predmetná cesta vedená. 
OZ s výmenou parciel súhlasí za nasledovných podmienok: 

 Vzhľadom k tomu, že dôjde k rozšíreniu vstupnej MK vo vlastníctve obce a plocha žiadateľa je väčšia 
ako plocha obce bude GP platený v ½ obec a ½ žiadateľ 

 Pri samotných búracích prácach (súčasný stav starý RD ohrozujúci premávku na MK) bude žiadateľ 
postupovať v zmysle  zákona č. 50/1976 § 88 Stavebného zákona 

 Obec výmenou pozemkov rozšíri prístupovú MK do chatovej oblasti 
 
Poslanci vzali uvedené na vedomie a prejavili nasledovným hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
l) Prejednanie žiadosti občanov v chatovej oblasti na prenájom obecnej komunikácie 
Starostka obce predniesla žiadosť občanov z chatovej oblasti v blízkosti MK parcela  C KN číslo 379/17, ktorý 
žiadajú OZ o prenájom tejto komunikácie z nasledovných dôvodov: 
MK je jedinou prístupovou komunikáciou ku našim pozemkom. My sme si ju na vlastné náklady upravili a po 
upravenej ceste popred naše chaty prechádzajú vozidlá rybárov aj cez naše pozemky priamo k vodnej nádrži. 
Rybári parkujú na našich súkromných pozemkoch, priamo na komunikácii, kde nám prekážajú pri prejazde, 
znečisťujú túto komunikáciu a aj naše súkromné pozemky. 
Občanov Peter Kvasnica, Martin Gombarčík, Milan Harag, Martin Siotský, Miroslav Orechovský, Miroslav Faban 
zastupuje Martin Ďuriš. 
OZ s prenájmom MK  súhlasí za nasledovných podmienok: 

 Pri zbere komunálneho odpadu si budú  občania ukladať zberové nádoby tak, aby boli dostupné 
pravidelnému vývozu.  

 To platí aj pri odbere separovanéhozberu, 

 OZ súhlasí s namontovaním rampy na predmetnej MK 
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 Obec Kostolná Ves má kedy koľvek umožnený vstup na MK parcelu č. C KN 378/17. 

 Kľúče od predmetnej rampy sa budú nachádzať aj na OcÚ, 

 Doba prenájmu je zo strany obce navrhnutá bezodplatne na 20 rokov,  

 Žiadatelia sa zaväzujú, že budú cestu pravidelne udržiavať a v prípade potreby aut záchrannej služby, 
hasičov a iných záchranných zložiek bude táto cesta kedykoľvek kdispozícii. 
 

Poslanci vzali uvedené na vedomie a prejavili nasledovným hlasovaním 

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

m)  Ponuka spoločnosti  Defense  Pro na odchyt psov v našej obci 
Starostka obce predniesla ponuku spoločnosti Defense Pro s.r.o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok ktorá sa 
zameriava na odchyt  túlavých psov. Obec v mysle zákona č. 39/2007 je povinná v prípade túlavého zvieraťa 
povinná toho dať odchytiť  osobe certifikovanej pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat. Poslanci OZ pre 
súčasnú situáciu nedoporučujú uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou Defense Pro s.r.o. Moyzesova 4/A, 902 01 
Pezinok 
Poslanci vzali uvedené na vedomie a prejavili nasledovným hlasovaním 

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

 
n)  Informácia o začatí pokládky optického kábla a rekonštrukcie chodníkov v našej obci 
Starostka obce informovala poslancov OZ o aktuálnej situácii pokládky optického kábla a rekonštrukcie 
chodníkov.  Problém je s dodávkou materiálov. Prísľub od dodavateľa stavebných materiálov (zámkovej dlažby) 
je až na 15. Október 2021. V závislosti od počasia začneme so stavebnými prácami a pokládkou kábla v ryhe 
pod chodníkom. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
o) Informácia o havarijnom stave MK cesta na cintorín oprava cesty 
Starostka obce informovalo poslancov  OZ o havarijnom stave cesty na cintorín pri RD  majiteľov p. Valach, 
Mäsiar a Hološka, ktorú je potrebné pred zimným obdobím opraviť.  Cesta je rozbitá s veľkými výmoľmi, čo môže 
spôsobiť poškodenie aut. Starostka obce oslovila viacero  firiem z ktorých reagovala len firma PD-CESTY 
asfaltové a betónové povrchy , Mierová 76/11, Bystričany 972 45. Po dohode táto spoločnosť vypracovala CP na 
sumu 1 950 EUR bez DPH s prísľubom dokonca októbra  opraviť cestu pri RD a pri chatách a v  časti za 
cintorínom na začiatku chatovej oblasti. 
 

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

 
 
 
p) Ohlásenie drobných stavieb prípojka vody cez MK 
 
 
Starostka obce predniesla žiadosť občanov z chatovej oblasti v blízkosti MK parcela  C KN číslo 379/17, ktorý 
žiadajú OZ o vybudovanie vodovodných prípojok ku svojim chatám a pozemkom: 
Jedná sa o časť chatovej osady ktorá bola bez vody. Samotný chatári si svojpomocne po dohode s vodárenskou 
spoločosťou spravili hlavnú prípojku na ktorú im OZ dalo súhlas. Bola to židosť p. Gombarčíka, ktorý vtedy 
zastupoval chatárov Milan Harag, Martin Siotský, Miroslav Orechovský, Miroslav Faban, Martin Ďuriš. 
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OZ s dielčími prípojkami súhlasí  za nasledovných podmienok: 

 Pri samotných výkopových a stavebných prácach  budú žiadatelia postupovať v zmysle  zákona č. 
50/1976 § 88 Stavebného zákona 
 

Poslanci vzali uvedené na vedomie a prejavili nasledovným hlasovaním 

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

 
 
 
 
 

Rôzne: 
Diskusia 
 

4 Záver 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým prítomným. 
 
Prílohy: 1. Prezenčná listina 
 
V Kostolnej Vsi, dňa  14.09. 2021 
 
 
 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 
 
Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 
 
                         Boris Hagara  …………………………….      
 


