
Zápisnica  č. 5 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 14.12. 2021 o 17:00 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 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová 
 

 
1 Úvod: 
 

a. Otvorenie zasadnutia 
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c. Voľba návrhovej komisie 

 
2 Program: 
 

a. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024 
b. Voľba hlavného kontrolóra – otváranie obálok a vyhodnotenie 
c. Dodatok č.3 ku zmluve o Zriadení spoločného úradu 
d. Úprava stravného pre MŠ a cudzích stravníkov od 1.1.2021,  
e. Jednota dôchodcov – žiadosť o dotáciu 
f. Rozpočtové úpravy – úprava č.5/2021 

Doplnenie programu: 
g. VZN 1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
 

 
3 Rôzne: 
 
              Diskusia 
 
4 Záver 
 

    
1Úvod 

a) Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Kostolná Ves, Mgr. Mária Žofčinová, ktorá privítala prítomných 
poslancov.  

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 zasadnutia OZ, doplnila program o bod g. a dala poslancom OZ 
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) Schválenie rozpočtu na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023 a 2024 
Starostka obce vyzvala ekonómku, aby predniesla návrh rozpočtu na rok 2022. Obec navrhuje schváliť rozpočet 
obce Kostolná Ves na rok 2022 nasledovne: 

Príjmová časť rozpočtu: 
Bežné príjmy   232 200,- EUR 
Kapitálové príjmy         200,- EUR 
Príjmové finančné operácie:   87 500,- EUR 
Príjmy obce spolu:  319 900,- EUR 
Výdavková časť rozpočtu: 
Bežné výdavky   218 900,- EUR 
Kapitálové výdavky    81 000,- EUR 
Výdavkové finančné operácie:   20 000,- EUR 
Výdavky obce spolu:  319 900,- EUR 
 

 2022 2023 2024 

Bežné príjmy 232 200,00 229 700,00 229 700,00 

Bežné výdavky 218 900,00 213 615,00 213 885,00 

Bilancia bežného rozpočtu 13 300,00 16 085,00 15 815,00 

Kapitálové príjmy 200,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 81 000,00 0,00 0,00 

Bilancia kapitálového rozpočtu -80 000,00 0,00 0,00 

Príjmové finančné operácie 87 500,00 16 000,00 16 000,00 

Výdavkové finančné operácie 20 000,00 23 000,00 23 000,00 

Bilancia finančných operácií 67 500,00 -7 000,00 -7 000,00 

Príjmy celkom 319 900,00 245 700,00 245 700,00 

Výdavky celkom 319 900,00 236 615,00 236 885,00 

Bilancia rozpočtu 0,00 9 085,00 8 815,00 
 
K navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022 sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá vo svojom vyjadrení 
v závere odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu 
na roky 2023 a 2024 vziať na vedomie.  
Návrh rozpočtu obce Kostolná Ves na rok 2022 vzali poslanci na vedomie a svoje súhlasné stanovisko prejavili 
hlasovaním. Rozpočet obce Kostolná Ves na rok 2022 schválili bez pripomienok na úrovni hlavných kategórií bez 
programovej štruktúry. Viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 vzali na vedomie.  

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

b) Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce – otváranie obálok a vyhodnotenie 
Starostka obce požiadala poslanca p. Merceka, aby otvoril pred všetkými prítomnými na zasadnutí obálku s 
dokumentami, ktoré boli v požiadavkách do výberového konania. Do výberového konania sa prihlásila jediná 
uchádzačka Ing. Nadežda Hopková, doterajšia hlavná kontrolórka obce. Ing. Nadežda Hopková doručila všetky 
potrebné dokumenty. Starostka obce požiadala Ing. Hopkovú, aby predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavného 



kontrolóra na rok 2022. Potom vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali o zvolení hlavného kontrolóra. Pracovný 
pomer začne od 01.01. 2021 s úväzkom 12 hodín / mesiac.  

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

c) Dodatok č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31.12.2012 uzatvorenej medzi 
účastníckymi obcami 
Starostka obce predložila doručený návrh dodatku č. 3 ku zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. SOU 
v Novákoch predložil návrh na zvýšenie príspevku pre SOU na rok 2022. Zvýšenie príspevku odôvodnil 
zníženými dotáciami od štátu, vyplatením odchodného, zvýšením poštovného, zavedením rekreačných poukazov, 
zvýšením cien energií, zvýšením dezinfekcie, návrat do zamestnania jednej pracovnej sily na školskom úrade po 
materskej a rodičovskej dovolenke.  
Nová sadzba pre výpočet výšky príspevku pre jednotlivé obce v roku 2022 je 0,35 EUR/mesiac/obyvateľ.  

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

d) Úprava stravnej jednotky pre deti MŠ a dospelých stravníkov v ŠJ pri MŠ Kostolná Ves 
Starostka obce predložila poslancom Návrh na zmenu ceny stravnej jednotky pre deti a dospelých stravníkov 
v ŠJ pri MŠ Kostolná Ves. Z dôvodu zvýšenia cien potravín oznámil dodávateľ stravy – ŠJ Nitrianske Rudno, že 
od 1.1.2022 bude platiť pre stravníkov ŠJ 3.finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórii stravníkov určené MŠVVaŠ SR. Nové ceny stravnej jednotky v MŠ Kostolná Ves budú nasledovné: 
Deti MŠ:  desiata  0,38 EUR 
  Obed  0,90 EUR 
  Olovrant  0,26 EUR 
Cena stravného na deň:  1,54 EUR 
Dospelí stravníci   1,41 EUR 
Režijné poplatky pre deti v MŠ a dospelých stravníkov sa nemenia. 
Poslanci vzali návrh na zmenu stravnej jednotky na vedomie a súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 

e) Jednota dôchodcov – žiadosť o dotáciu 
Starostka obce  informovala poslancov OZ o doručenej žiadosti Jednoty dôchodcov Kostolná Ves o odsúhlasenie 
dotácie 400,- EUR na rok 2022. Jednota dôchodcov použije finančné prostriedky na činnosť klubu, športové 
a kultúrne aktivity členov klubu v zmysle pandemických opatrení platných v roku 2022. Poskytnutie dotácie 
podmienili účasťou členov Jednoty dôchodcov na brigáde – hrabanie trávnatých plôch v obci.  

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



f) Rozpočtová úprava č. 5/2021 
Ekonómka predložila poslancom OZ navrhované rozpočtové úpravy. Rozpočtové úpravy sa týkajú zníženia 
výdavkových položiek, ktoré sa do decembra 2021 nevyčerpali celkovo vo výške 9 030,- EUR a zvýšením 
výdavkových položiek, ktoré boli prečerpané, celkovo vo výške 9 030,- EUR. Schválená výška výdavkov rozpočtu 
obce  na rok 2021sa vykonanými rozpočtovými úpravami nemení.  

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

g) Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN 1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
Starostka obce predložila poslancom Návrh VZN 1/2021na zmenu ceny stravnej jednotky pre deti a dospelých 
stravníkov v ŠJ pri MŠ Kostolná Ves. Z dôvodu zvýšenia cien potravín oznámil dodávateľ stravy – ŠJ Nitrianske 
Rudno, že od 1.1.2022 bude platiť pre stravníkov ŠJ 3.finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórii stravníkov určené MŠVVaŠ SR. Nové ceny stravnej jednotky v MŠ Kostolná Ves budú 
nasledovné: 
Deti MŠ:  desiata  0,38 EUR 
  Obed  0,90 EUR 
  Olovrant  0,26 EUR 
Cena stravného na deň:  1,54 EUR 
Dospelí stravníci   1,41 EUR 
Režijné poplatky pre deti v MŠ a dospelých stravníkov sa nemenia. 
Toto VZN nahrádza VZN 4/2019 zo dňa 04.12.2019 
Poslanci vzali návrh VZN 1/2021 na vedomie a súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
  
 
 
Rôzne: 
V časti rôzne prebiehala diskusia o Silvestri 2021. 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 sme 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  14.12.2021 
 
 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 
 



Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 
 
                         Boris Hagara  …………………………….      


