
Zápisnica  č. 1 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 24.2. 2022 o 19:00 hod. v budove Obecného úradu v Kostolnej Vsi 

 

 
PRÍTOMNÍ:   Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   
Poslanci OZ:    Miloslav Ďuriš, Tomáš Mercek, Boris Hagara,  
Hlavná kontrolórka: Ing. Nadežda Hopková 
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. Plán zasadnutí OZ na rok 2022 
b. Plán pripravovaných kultúrnych podujatí na rok 2022 
c. Informácia z RÚVZ Trenčín o kultúrnych podujatiach – fašiangové oslavy 
d. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kostolná Ves za rok 2021 
e. Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 
f. Virtuálny cintorín – spoplatnenie hrobových miest (začalo sa pochovávať na novom cintoríne) 
g. Havarijný stav KD strop, elektroinštalácia – presun finančných prostriedkov z rezervného fondu 
h. VZN o poplatkoch – zmena poplatku za potvrdenie 
i. Kinet – ponuka optických káblov v obci 
j. Predaj časti obecného pozemku č 2097/3 žiadateľovi Mikula Peter 
k. Predaj časti obecného pozemku parc.č. 2/6 – Ema Husániková 

 
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 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 
 
 
2 Program: 
 

a) Plán zasadnutí na rok 2022 
Starostka obce navrhla poslancom nasledovné termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v obci Kostolná Ves 
nasledovne: 
1.zasadnutie  24.2.2022 
2.zasadnutie  12.5.2022 
3.zasadnutie  14.8.2022 
4.zasadnutie 1.12.2022  
Poslanci nemali pripomienky k navrhnutým termínom, dohodli sa, že v prípade potreby prerokovania dôležitých 
otázok môže byť zvolané aj mimoriadne zasadnutie, prípadne sa termín plánovaného zasadnutia môže zmeniť. 

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

b) Plán pripravovaných kultúrnych podujatí na rok 2022 
Starostka obce spolu s poslancami prerokovala plánované kultúrne podujatia a obecné akcie v roku 2022. 
Vzhľadom na stále aktuálnu pandemickú situáciu fašiangový sprievod v obci sa nebude konať. Dohodli sa na 
nasledovných podujatiach organizovaných obcou: 

- v máji po dokončení rekonštrukčných prác v kultúrnom dome je naplánované divadelné predstavenie, 
ktoré sa bude konať 8.5.2022  (Deň matiek) 

- v auguste pripravia poslanci OZ posedenie pri ohnisku – Rozlúčka s letom (presný termín sa určí na 
májovom zasadnutí OZ) 

- v decembri je naplánovaný vianočný koncert v kostole (termín a konkrétny program sa určia na 
zasadnutí OZ v auguste) 

Poslanci svoje stanovisko k pripravovaným podujatiam prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

c) Informácia z RUVZ Trenčín o kultúrnych podujatiach 
Starostka obce prečítala odporúčania RÚVZ so sídlom v Trenčíne, v ktorom RÚVZ vyzýva všetkých primátorov, 
starostov a podnikateľov, aby zvážili realizáciu hromadných osláv s konzumáciou jedál a nápojov a presunuli 
hromadné kultúrne podujatia podobného charakteru na koniec fašiangového obdobia. 

 Poslanci zobrali na vedomie odporúčanie RUVZ. 
 

d) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kostolná Ves za rok 2021 
Starostka obce vyzvala hlavnú kontrolórku, aby prítomných oboznámila so správou o vykonanej kontrolnej 
činnosti v roku 2021. Hlavná kontrolórka predniesla správu, poslancov informovala o vykonaných kontrolách 
(kontrola plnenia uznesení OZ, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni OU, kontrola náležitostí došlých 
faktúr, evidencia a zaúčtovanie v súlade so zákonom o účtovníctve, kontrola zabezpečovania pokladničných 
operácií, dodržiavanie a uplatňovanie zákona o finančnej kontrole a audite, kontrola stavu pohľadávok 
a záväzkov, kontrola evidovania a vybavovania sťažností a petícií v obci za rok 2021). 



V závere skonštatovala, že obec Kostolná Ves pri výkone samosprávy v roku 2021 dodržiavala príslušné právne 
predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.  
 
Poslanci vzali správu o kontrolnej činnosti na vedomie a súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

e) Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 
Hlavná kontrolórka predložila prítomným poslancom v zmysle § 18d a 18f zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022. 
V prvom polroku 2022 sa hlavná kontrolórka zameria na kontrolu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov 
rozpočtu obce, kontrolu finančných operácií na bežných účtoch, kontrolu vedenia pokladne, kontrolu dodržiavania 
zákona o sociálnom fonde, kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov.  

Poslanci zobrali na vedomie predložený Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022 a svoje súhlasné 
stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

f) Virtuálny cintorín – spoplatnenie hrobových miest (začalo sa pochovávať na novom cintoríne) 
Starostka obce predložila poslancom návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kostolná Ves. V zmysle 
zákona o obecnom zriadení a zákona o pohrebníctve je povinnosťou obce prevádzkovať pohrebisko podľa 
platných predpisov. V prevádzkovom poriadku pohrebiska sú definované podmienky, rozsah poskytovaných 
služieb prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti prevádzkovateľa a povinnosti nájomcu hrobového miesta. 
Prílohou prevádzkového poriadku je cenník poplatkov a služieb, vzor nájomnej zmluvy a vzor zmluvy o spolupráci 
s pohrebnou službou. 

Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

g) Havarijný stav KD strop, elektroinštalácia – presun finančných prostriedkov z rezervného fondu 
Starostka obce informovala poslancov o prácach v sále kultúrneho domu. Pred rekonštrukciou kultúrneho domu 
dochádzalo k zatekaniu stropu. Výplne v stropnej konštrukcii boli polámané, bolo nutné rozobrať stropnú 
konštrukciu. Došlo k prevaleniu časti stropu, poškodeniu el. zariadenia a odhalili sa popraskané trámy. Oprava 
stropu v takejto miere si vyžiada práce, ktoré z finančného hľadiska prevyšujú plánované výdavky na opravu. 
Z tohto dôvodu starostka poslancov požiadala o schválenie financovania opravy havarijného stavu stropu 
v kultúrnom dome z prostriedkov rezervného fondu. Predpokladaná výška nákladov je 5000,- EUR.  

Poslanci zobrali informáciu o havarijnom stave k KD na vedomie a svoje súhlasné stanovisko s použitím 
prostriedkov rezervného fondu prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

h) VZN o poplatkoch, zmena poplatku za potvrdenie 
Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatkoch. Toto VZN upravuje 
podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov. 



V § 2 sú uvedené druhy miestnych daní a poplatkov. Oproti pôvodnému VZN je v novom návrhu VZ o miestnych 
daniach a poplatkov ustanovené, že Obec Kostolná Ves sa pri výbere poplatkov riadi sadzobníkom správnych 
poplatkov, ktorý je uvedený v prílohe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.  

Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch a svoje súhlasné 
stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

i) Kinet – ponuka optických káblov na internetové pripojenie v obci 
Starostka obce informovala o žiadosti firmy Kinet o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom 
zeme. Spoločnosť Kinet plánuje zrealizovať opickú sieť nad povrchom zeme (vzdušnými rozvodmi). Ide 
o najefektívnejší a najrýchlejší spôsob realizácie optickej siete. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 žiada 
spoločnosť Kinet o udelenie súhlasu so zriadením časti optickej siete (tzv. domových optických prípojok) vrámci 
zastavaného územia v obci Kostolná Ves nad povrchom zeme. 

Poslanci zobrali na vedomie žiadosť spoločnosti Kinet a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     3 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

j) Predaj časti obecného pozemku parc.č. 2097/3 žiadateľovi p. Peter Mikula 
Starostka obce predložila poslancom žiadosť p. Petra Mikulu o odkúpenie časti obecného pozemku, parc.č. 
2097/3 v k.ú. Kostolná Ves vo výmere 320 m2. Ide o časť parc.č. 2097/1, ktorá vznikla podľa GP č. 4/22 zo dňa 
4.2.2022. Dôvodom odkúpenia časti pozemku je výstavba rodinného domu na susednej parc.č. 1125/1 v k.ú. 
Kostolná Ves. 

Poslanci zobrali na vedomie žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku. Svoje stanovisko prejavili 
hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     2 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  1 
 

k) Predaj časti obecného pozemku parc.č. 2/6 žiadateľovi Ema Husániková 
Starostka obce predložila poslancom žiadosť p. Emy Husánikovej o odkúpenie časti obecného pozemku, parc.č 
2/6 v k.ú. Kostolná Ves. Žiada o odkúpenie trávnatej plochy medzi vlastným pozemkom a miestnou 
komunikáciou. Dôvodom odkúpenia je získanie prístupu na parc.č. 285/60, na ktorej v súčasnosti stavia 
rodinný dom a uvažuje o vybudovaní garáže pri RD. 
Poslanci zobrali na vedomie žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku. Svoje stanovisko prejavili 
hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     1 
PROTI:   2   
ZDRŽALI SA :  0 
 
3 Rôzne: 
V diskusii sa nikto z prítomných neprihlásil. 
 
4 Záver 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým prítomným. 



Prílohy: 1. Prezenčná listina 
 
 
V Kostolnej Vsi, dňa  24.2.2022 
 
 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 
 
Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 
 
                         Boris Hagara  …………………………….      


