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Zápisnica  č. 4 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 21.10. 2022 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, Mariana Kurbelová  
Hlavná kontrolórka: Ing. Nadežda Hopková 
NEPRÍTOMNÍ:  Marcel Medera - ospravedlnený 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová 
 

 
1 Úvod: 
 
a. Otvorenie zasadnutia 
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c. Voľba návrhovej komisie 
 
2 Program: 
 

a) Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostolná Ves č. 3/2022 o miestnych daniach a poplatkoch 
b) Schvaľovanie Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č. 4/2022  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
c) Schvaľovanie Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č.. 5/2022 o  v ý š k e  p r í s p e v k u  

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves 
d) Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2024 
e) Stanoviská hlavného kontrolóra 
f) Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za rok 2021 
g) Žiadosť MUDr. Čverhu s manž. o schválenie investičného zámeru pre výstavbu 5 RD na parcele  C KN č. 1666 

ktorej sú vlastníkmi. 
 
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 
         Mariana Kurbelová 
 
c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie: Tomáš Mercek 

     členov:     Miloslav Ďuriš 
     Boris Hagara 
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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 :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
2 Program: 
a) Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostolná Ves č. 3/2022 o miestnych daniach 

a poplatkoch 
Dňa 27.09. 2022 bol prejednávaný návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a poplatkoch, následne bolo 
v termíne od 28.09. 2022 do 12.10. 2022 vyvesené na obecnej tabuli na pripomienkovanie. 
Neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky od občanov, tak starostka obce dala hlasovať o VZN č. 3/2022 
o miestnych daniach a poplatkoch. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

 
b)  Schvaľovanie  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č. 4/2022  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Dňa 27.09. 2022 bol prejednávaný návrh VZN č. 4/2022  o miestnom poplatku za komunálne odpad 

a drobné stavebné odpady,  následne bolo v termíne od 28.09. 2022 do 12.10. 2022 vyvesené na obecnej tabuli 
na pripomienkovanie. Neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky od občanov, tak starostka obce dala 
hlasovať o VZN č. 4/2022 
Poslanci vzali informáciu na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

 
c)  Schvaľovanie Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č.. 5/2022 o  v ý š k e  p r í s p e v k u  
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves 

Dňa 27.09. 2022 bol prejednávaný návrh VZN č. 5/2022   o  v ý š k e  p r í s p e v k u  zákonného zástupcu 
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves, následne bolo v termíne od 
28.09. 2022 do 12.10. 2022 vyvesené na obecnej tabuli na pripomienkovanie. Neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani námietky od občanov, tak starostka obce dala hlasovať o VZN č. 5/2022 
Poslanci vzali informáciu na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním 

HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
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d) Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2024 
Ekonómka obce  predniesla návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2024. Poslanci mali 
otázky na rozpočet ohľadne prímu z podielových daní, výdavkov na energie.  
 

Návrh rozpočtu obce Kostolná Ves na roky 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 

Príjmová časť rozpočtu: 
Bežné príjmy   288 000,- EUR 
Kapitálové príjmy         200,- EUR 
Príjmové finančné operácie:    17 500,- EUR 
Príjmy obce spolu:   305 700,- EUR 
Výdavková časť rozpočtu: 
Bežné výdavky   282 700,- EUR 
Kapitálové výdavky             0,- EUR 
Výdavkové finančné operácie:   23 000,- EUR 
Výdavky obce spolu:  305 700,- EUR 
Poslanci zobrali návrh rozpočtu na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 

e) Stanoviská hlavného kontrolóra 
K navrhovanému rozpočtu obce na rok 2023 sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá vo svojom vyjadrení 
v závere odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu 
na roky 2024 a 2025 vziať na vedomie.  

Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na vedomie hlasovaním. 
 

f) Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za rok 2021 
Kontrolórka obce predniesla poslancom OZ  správu o výsledku kontroly v obci Kostolná Ves. Skonštatovala, že 
na základe skutočností zistených pri kontrole, že inventarizácia k 31.12. 2021 bola vykonaná v súlade s právnymi 
predpismi platnými pre oblasť inventarizácie vlastného a zvereného majetku, pohľadávok a záväzkov v súlade s § 
29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a neboli zistené žiadne nedostatky. 
ďalej skonštatovala, že v procese inventarizácie považuje zodpovedný prístup zamestnancov vykonávajúcich 
jednotlivé čiastkové kroky v celkovom procese inventarizácie. 

Poslanci zobrali správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za rok 2021na vedomie. 
 

g) Žiadosť MUDr. Čverhu s manž. o schválenie investičného zámeru pre výstavbu 5 RD na parcele  C 
KN č. 1666 ktorej sú vlastníkmi. 
Starostka obce predniesla poslancom OZ žiadosť manželov Čverhových, ktorí v obci Kostolná Ves kúpili 
nehnuteľnosť parcela č. C KN 1666 druh pozemku orná pôda  vo výmere 10 732 m2. Parcelu kúpili za účelom 
výstavby 5 RD, priľahlých cestných komunikácií a inžinierskych sietí.  Priľahlá cestná komunikácia je vo 
vlastníctve obce Kostolná Ves. Jedná sa o parcely C KN 1637 a parcelu C KN 1536 k.ú. Kostolná Ves. 
Poslanci OZ nemajú námietky voči výstavbe RD na parcele vlastníkov  avšak konštatujú a žiadajú do uznesenia 
zápis, že Kostolná Ves obec nemá finančné prostriedky na vybudovanie prístupových komunikácií v blízkosti tejto 
parcely. 

Poslanci zobrali informáciu  na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

3 Rôzne: 
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4 Záver 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým prítomným. 
Prílohy: 1. Prezenčná listina 
 
 
V Kostolnej Vsi, dňa  27.09. 2022 
 
 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 
 
Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 
 
                         Mariana Kurbelová …………………………….      


