Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 24.10.2018
Prítomní: poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 12. 9. 2018.
5. Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 12. 9. 2018.
6. Spojená výročná správa za konsolidovaný celok Zemianske Kostoľany za rok 2017.
7. Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu obce č. 3/2018.
8. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 286/3 a 288 v k.ú. Zemianske Kostoľany.
9. Prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 277/4.
10. Prenájom nebytových priestorov.
11. Prenájom nájomných bytov, predĺženie nájmu.
12. Informácie starostky obce.
13. Diskusia.
14. Návrh na uznesenie.
15. Záver.
K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala poslancov OZ, kontrolóra a občanov, informovala
o uznášaniaschopnej účasti 7 z 9 poslancov, poslanci Miroslav Semaník a Ing. Marek Rolinec z dôvodu
pracovných povinností ospravedlnení. Privítala prítomných občanov obce a prečítala program
rokovania. OZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu.
K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Ing. Jana Školíková – za zapisovateľku určila Mgr. Eriku Matejovičovú, za overovateľov zápisnice
Petra Rybára a Vladimíra Matejova.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Bohdanu Pilchovú, za členov Mgr.
Ivetu Meliškovu a Mgr. Petra Hurtiša.
K bodu č. 4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 12. 09. 2018.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 12.09.2018.
71/18 - program - splnené
72/18 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
73,74,75/18 – uznesenia živé, čiastočne splnené
76/18 - splnené – zverejnené, bod programu zasadnutia OZ
77/18 - splnené – návrh bol podaný na Okresný súd v Prievidzi, doručené stanovisko súdu, v riešení
78/18 - splnené – zámer bol zverejnený, bod programu zasadnutia OZ
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
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K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 12. 09. 2018.
Ing. Jana Školíková – reagovala na väčšinu príspevkov počas zasadnutia
→ IBV investora a ulica J. Hagaru - vo väčšej časti v diskusii sa venovali poslanci tejto problematike,
doručené boli materiály v bode č. 12
→ p. Lančarič – IBV Pažite II – informovala priamo na zasadnutí
→ Ing. Bronislav Bajgar – návrhy do rozpočtu – finančná komisia spracováva
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 - Spojená výročná správa za konsolidovaný celok Zemianske Kostoľany za rok 2017.
Ing. Jana Školíková – prezentovala dokument, ktorý spracovala Ing. Súkeníková, stručne informovala
o obsahu a jeho jednotlivých častiach. Správa je súčasťou tejto zápisnice a bude zverejnená na webovej
stránke obce pre verejnosť a OZ v zmysle zákona berie túto správu na vedomie.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii.
K bodu č. 7 - Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu obce č. 3/2018.
Ing. Jana Školíková – požiadala predsedu finančnej komisie o prednesenie tohto bodu
Peter Rybár – predniesol návrh zmeny rozpočtu obce č. 3/2018, návrh bol zverejnený 15 dní na
úradnej tabuli a webovej stránke obce aj s dôvodovou správou, je prílohou zápisnice.
Ing. Jana Školíková - vysvetlila úpravu rozpočtu v položke na opravu fasády kaštieľa, zo strany parku
pod chrličom, nie je v rámci reklamačných prác v zmysle projektovej dokumentácie, bude vykonaná
injektáž, na novo osekaná fasáda.
Ing. Bronislav Bajgar – spýtal sa, či pamiatkari súhlasili
PaedDr. Ivana Plachá – bola vykonaná aj obhliadka; chrlič na druhej strane od parku a jeho voda
steká na trávu, vlhnú obvodové múry, pamiatkári rozhodli
Ing. Jana Školíková - návrhovej komisii odporúča pripraviť uznesenie na schválenie.
K bodu č. 8 - Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 286/3 a 288 v k.ú. Zemianske
Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – stručne predniesla obsah žiadosti o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
parc.č. 286/3 a 288 v k.ú. Zemianske Kostoľany a v zmysle zverejneného zámeru žiadateľ doložil
znalecký posudok, jedná sa o malú plochu 18 m², zhodli sa v návrhu ceny
3 €/m².
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok. Návrhovej komisii odporúča
pripraviť uznesenie na schválenie.
K bodu č. 9 – Prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 277/4.
Ing. Jana Školíková – predniesla žiadosť, ktorú prerokovávali na minulom rokovaní, bol doložený
geometrický plán v dostatočnom predstihu, poslanci mali možnosť zaujať stanovisko, jedná sa o 201
m². Spýtala sa na ďalší postup poslancov. Obec s p. Svitkom rieši ďalšiu žiadosť, navrhuje riešiť
a rozhodnúť súbežne.
Vladimír Matejov – navrhuje poveriť starostku obce rokovať so žiadateľom.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok. Návrhovej komisii oznámila,
že sa nebude hlasovať podľa pripraveného uznesenia.
K bodu č. 10 - Prenájom nebytových priestorov.
Ing. Jana Školíková – predložila
→ žiadosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva – opakovane na rokovaní
OZ predložila žiadosť a návrh na uznesenie, po posúdení zámeru prenajať nebytový priestor
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v časti čakárne na I. poschodí budovy zdravotného strediska o výmere 17,01 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že priestor bude využívaný na rozšírenie
činnosti školského zariadenia, ktoré sa v danom objekte už nachádzajú.
Mgr. Peter Hurtiš – podľa jeho názoru uznesenie prijať najskôr z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Ing. Bronislav Bajgar – doplnil, že pre spoločné priestory je rozdielna sadzba za prenájom
Ing. Jana Školíková – predložila
→ výpoveď z nájmu nebytových priestorov spoločnosti JM TRANS EU, s.r.o. - opakovane sa
o priestory uchádzal občan obce p. Muho, ale vždy v nesprávnom čase, záujem udržať
občerstvenie v obci tržnici, prevádzku rýchleho občerstvenia už má v Trenčíne, navrhuje
vyhovieť žiadosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má
záujem naďalej prevádzkovať predaj Zmrzliny a rýchleho občerstvenia.
Mgr. Peter Hurtiš – stanoviť minimálnu cenu, žiadosť je z roku 2017, výhodou je lokalita,
parkovisko, navrhuje sumu 2 €/m².
K bodu č. 11 - Prenájom nájomných bytov, predĺženie nájmu.
Ing. Jana Školíková – vyzvala predsedkyňu komisie sociálnych vecí a bytovej politiky aby
predložila ich závery
Mgr. Iveta Melišková - komisia sociálnych vecí a bytovej politiky riešila predĺženie zmluvy
a prenájom dvoch bytov, preverili všetky doručené doklady a navrhuje zastupiteľstvu schváliť:
- predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 12, na Ulici kpt. Weinholda 682/52,
nájomníkovi Tomášovi Bartolenovi na obdobie 1 roka,
- prenájom nájomného bytu č. 13 na Ulici kpt. Weinholda 682/52, Márii Krutej na obdobie 3
rokov,
- prenájom nájomného bytu č. 8 v na Ulici kpt. Weinholda 682/52 Tomášovi Sliepkovi na
obdobie 1 roka.
Ďalej informovala o činnosti komisie: posúdenie žiadostí o pridelenie jednorázovej dávky sociálnej
pomoci a poskytnutie vianočného príspevku deťom so ŤZP.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok. Návrhovej komisii odporúča
pripraviť uznesenie na schválenie.
K bodu č. 12 - Informácie starostky obce.
Ing. Jana Školíková – informovala
→ o situácii IBV Pažite II – prekládka stĺpov VN či áno, a za akých podmienok alebo nie a prečo;
či všetky, alebo len niektoré. Vysvetlila a ponúkla riešenia, predbežné informácie o cene pri
prekládke 8 stĺpov je cca 50 000 €, komplikáciou sú aj dve spoločnosti, ktoré vlastnia stĺpy a či
dôjde k dohode, zložitý proces pri rozhodovaní.
→ Kišasonkin kaštieľ- už je dodávateľ na vyhotovenie projektovej dokumentácie, dotácia
z Ministerstva kultúry SR a vlastné prostriedky sú už zahnuté v rozpočtovom opatrení,
→ Multifunkčné ihrisko – boli vyhodnotené cenové ponuky, zmluva toho času nepodpísaná,
vykonaná obhliadka, navrhli zmenu v technologickom riešení podľa nich najvhodnejšia je
s pokládkou gumoasfaltu, drenáž, koberec; ako laik, nikto z nás nevie posúdiť ani jednu možnú
alternatívu, na všetky práce je záruka 5 rokov v zmysle zmluvy, je potrebné sa rozhodnúť.
Mgr. Peter Hurtiš – nedôveruje firme, je to tá istá, ktorá realizovala aj súčasné ihrisko, podľa jeho
názoru sa drenáž a gumoasfalt vylučujú, keď búracie práce bola veľká položka, koľko stojí gumoasfalt
nevieme, navrhoval by novú súťaž, ak by bola alternatíva gumoasfalt, počas zimného obdobia voda
zamŕza, naťahuje koberec.
Ing. Bronislav Bajgar – čiastočne priepustná drenáž, myslí si, že by si firma nedovolila zvoliť
nesprávny technologický postup.
Vladimír Matejov – doplnil, že trávnik je z dvoch častí, možno keby bol z jednej, by to bolo lepšie.
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Ing. Jana Školíková – dodala, že je potrebné sa rozhodnúť, aby vedela so zástupcom spoločnosti ďalej
rokovať.
Mgr. Peter Hurtiš - dodal, že niečo sme vysúťažili, tak prečo meniť technológiu.
PaedDr. Ivana Plachá – prirovnala ihrisko k spálenému koláču, ako keby sme ho chceli zakryť novou
polevou, má za to, aby sa realizovala akcia tak, ako bola vysúťažená.
Peter Rybár - poukázal na fakt, či boli zadané správne podmienky v zámere na podávanie cenových
ponúk.
Mgr. Peter Hurtiš - poslanci zadali podmienky pre spracovanie podkladov k zámeru na podávanie
cenových ponúk, ale pred zverejnením neboli konzultované.
Ing. Jozef Krett – navrhol riešenia, osloviť druhú firmu v poradí vo vyhodnotení cenových ponúk,
zrušiť súťaž a vyhlásiť novú.
Mgr. Iveta Melišková – sa priklonila alternatíve osloviť ďalšiu firmu.
Ing. Jana Školíková – väčšina poslancov je za oslovenie druhej firmy v poradí a ukončila túto časť
ohľadom realizácie ihriska.
Ing. Jana Školíková – informovala:
→ detské ihrisko – v areáli ZŠ – boli doručené protokoly o prevzatí ihriska, keďže ihrisko bolo
vybudované na podnet školy, hlavne pre žiakov 1.stupňa, družinu navrhuje, aby bolo prevzaté
do správy školy, po podpísaní protokolu, bude pripravené uznesenie na ďalšie rokovanie OZ.
→ baroková kúria – ukončené práce, dielo prevzaté, nebol dodržaný termín, vyúčtované penále,
toho času sú pripravené 3 nebytové priestory na prenájom na komerčné účely, o každom
objekte predniesla v bodoch, čo obsahuje objekt č.1, č.2 a č. 3. Návrhovej komisii odporúča
pripraviť uznesenie na schválenie.
→ realizácia dopravného riešenia na križovatke cesty I. a III. triedy, prechod pre chodcov a jeho
osvetlenie, posunutie autobusovej zastávky kvôli rozhľadu a nové dopravné značenie, vjazd
a výjazd na hlavnú cestu.
→ dotácia na zateplenie hasičskej zbrojnice – 100%, 2 000 € spoluúčasť, celkové náklady do
30 000 €, už vyhlásená výzva na podávanie cenových ponúk.
→ zberný dvor – prebehlo územné konanie, pripomienky zohľadnené, vyhlásené verejné
obstarávanie ukončené.
→ parkovisko pri združenom objekte č. 3 – ukončená projektová dokumentácia, pripravujú sa
podklady na podanie žiadosti o stavebné povolenie.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Upozornila obecné zastupiteľstvo na dátum
15.12.2018 tvorbu rozpočtu, základ pripraví súčasné zastupiteľstvo, po voľbách bude predpripravený
rozpočet a ďalej informovala:
→ rekonštrukcia ubytovne č. 17 – bol vypracovaný projekt na nájomné byty, dopyt narastá, toho
času je v poradovníku 40 žiadateľov o nájomný byt, plánovaných v objekte je 12 bytov,
stavebné povolenie je vydané a platné, potrebné zahrnúť finančné krytie do rozpočtu na rok
2019, dá sa realizovať so ŠFRB úver a dotáciou Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho
rozvoja.
→ komunálne voľby – pre kandidátov do obecného zastupiteľstva navrhuje prenájom sály na
predvolebné stretnutie s občanmi na 1 hodinu v Dome kultúry SNP bezplatne.
→ IBV a prístupová komunikácia J. Hagaru – konala sa osobná obhliadka poslancov s investormi
na ulici J. Hagaru, bolo predložené vyjadrenie k zmene dopravného pohybu vozidiel, citovala
celé znenie, bol predložený dotazník, kde bolo 5 podpisov, že súhlasia s realizáciou prístupovej
komunikácie, nevieme posúdiť či ostatní nie, alebo či neboli oslovení.
Ing. Bronislav Bajgar - upozornil na poslednú vetu citácie.
Mgr. Peter Hurtiš – obyvatelia budú aj účastníkmi stavebného konania, súčasnú dopravnú situáciu
ulice J. Hagaru 11 rodinných domov ani nezlepši, ani nezhorší, ako aj zaznelo vo vyjadrení záťaž o 33
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áut denne , nemá vplyv na bezpečnosť cestnej premávky; spýtal sa, kto sa bol informovať, či ľuďom
bývajúcich na bytovkách nebude resp. bude vadiť vjazd k IBV Pažite II?
PaedDr. Ivana Plachá – dnes nesúhlasí s hlasovaním, oslovili ju občania ulice, chcú sa vyjadriť,
investor sám priznal, že najlepším riešením, by bol vjazd do IBV z hlavnej cesty, teda z cesty 1. triedy,
ale je to finančne náročná záležitosť, podstatné je občanov bývajúcich na tejto ulici vypočuť, nesúhlasí
aby sa rozhodovalo „an block“, 33 áut považuje za záťaž pre ulicu a obyvateľov.
Ing. Bronislav Bajgar – kladie dôraz na bezpečnosť tejto ulice, stavebné pozemky na úkor
bezpečnosti.
Ing. Jana Školíková – investor predložil štúdiu na hustotu dopravy tejto kritickej ulice tak, ako bol
vyzvaný, očakáva vyjadrenie.
Prebehla voľná diskusia poslancov, nezaujali stanovisko.
K bodu č. 13 – Diskusia.
Ing. Jana Školíková – dala priestor poslancom. Bez diskusie.
P. Bošková – v zastúpení spoločnosti SHEA BEAT,a.s. - podala námietky k bodu č. 9 - na prenájom
pozemku p.č. 277/4, podala informácie o práve na vstup na uvedený pozemok a námietky zo strany
spoločnosti; poukázala na skutočnosť, že spoločnosť podala žiadosť o uzatvorenie zmluvy ešte
v septembri a to zmluvu o zriadení vecného bremena; poukazujú na fakt, že k prijatiu uznesenia podali
námietky a podmienky za akých má byť uzavretá zmluva o nájme so žiadateľom p. Svitkom;
očakávajú, že bude zastupiteľstvo konať v tejto veci bezodkladne, majú podklady z inšpekcie,
monitoringu, tlakové skúšky, informovali o existujúcom kanalizačnom potrubí v zemi; poukázali na
fakt, že sa nevedia dovolať, skontaktovať od včera poobedia so zamestnankyňou podateľne, ani
starostkou, ani ich žiadostiam zaslané e-mailom nebolo vyhovené; vyjadrila sa, aké má obecné
zastupiteľstvo zaujať stanovisko, odvoláva sa na stavebný úrad, o akých veciach by mali poslanci
vedieť, keď rozhodujú; vyjadrovala sa k čiernym skládkam v okolí, k prístupovej komunikácii
k objektu „Zelený ostrov“, urgentne vyzýva zastupiteľstvo, aby konalo v občiansko - právnej veci;
dodala, že nájomná zmluva s p. Svitkom a obcou nebola zverejnená; majú pripravené ďalšie právne
úkony.
Ing. Jana Školíková – reagovala postupne na všetky vyjadrenia; dnes, 24.10. boli doručené 4 žiadosti
do e-mailovej pošty podateľne, opakovane sa vyjadrovali, aby boli vybavené do 16 hod., zástupcovia
spoločnosti pri akejkoľvek záležitosti našli cestu na obecný úrad a pri tej príležitosti osobne žiadosti aj
odkomunikovali, nerozumie dnešnej forme komunikácie; žiadosť o uzavretie zmluvy obdržala v deň
konania zastupiteľstva 12.9., nebol dodnes doložený geometrický plán k zmluve; na stavebný úrad
nemajú poslanci absolútne žiadny rozhodovací dosah; obecné zastupiteľstvo nezasahuje a nemá
kompetencie v občiansko – právnom spore; vysvetlila všeobecne kompetencie SOÚ, OZ a starostky
obce; poukázala na fakt, že zverejnený bol zámer na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce,
nájomná zmluva sa povinne zverejňuje po podpise, na dnešnom rokovaní sa poslanci rozhodli
nezaradiť uznesenie prenájmu premetnej parcely do hlasovania.
P. Plachý – vrátil sa do diskusie s témou prístupovej komunikácie cez ulicu J. Hagaru k IBV- bol
prekvapený, že existuje dotazník s 5 podpismi, keď jeho sa téma týka, nevie o ničom, a jeden
z podpisov je investora; je toho názoru, že štúdia je predložená v znení teoretickom a odporúča
neunáhliť sa v rozhodovaní.
Mgr. Peter Hurtiš – dodal, že je to reálny pohľad na vec, pristupuje k problému seriózne, chápe, že
bezprostredne sa týka občana p. Plachého
Prebehla voľná diskusia poslancov, nezaujali stanovisko.
P. Oršula - zaujímal sa, či projektovú dokumentáciu na kaštieľ nerobí firma, čo robila aj na
rekonštrukciu škôlky, aby nedošlo k zvyšovaniu nákladov kvôli krovu.
Ing. Jana Školíková – boli vypracované rôzne posudky a zároveň aj vyjadrenia, ktoré boli podkladom
pre spracovanie projektovej dokumentácie NKP, nie je to firma, ktorú mal na mysli p. Oršula.
Ing. Jana Školíková – oznámila, že v piatok 26.10. bude o 15 hod. na parkovisku pri DK SNP
odovzdané hasičské vozidlo; dobrovoľný hasičský zbor obdržal už v minulosti protipovodňový vozík,
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DHZ využíva dotácie zo štátu aj z obce, dopĺňa sa výstroj, výzbroj, existuje hasičský krúžok v ZŠ,
členská základňa sa rozrastá, obec sa snaží vytvárať podmienky tak, aby zbor fungoval.
Dodala, že nedávno celý kolektív autorov publikácie Monografia obce súťažil v etnologickej
celoslovenskej súťaži Mjartanovo Sebedražie, v kategórii – práca v oblasti etnologického výskumu –
profesionálni výskumníci bola publikácii Zemianske Kostoľany: Dedina s bohatstvom minulosti
a prítomnosti. Kolektívu autorov za najvyššiu úroveň vedeckého spracovania vlastivednej monografie
obce bola udelená Cena Jána Mjartana 2018 – hlavná cena.
K bodu č. 14 – Návrh na uznesenie.
Bohdana Pilchová – predniesla návrh na uznesenie:
79/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania obecného zastupiteľstva podľa
predneseného návrhu.
80/18 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení: predseda Bohdana Pilchová,
členovia Mgr. Peter Hurtiš, Mgr. Iveta Melišková.
81/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – rozpočtové opatrenie – zmenu rozpočtu obce Zemianske
Kostoľany č. 3/2018 nasledovne:
Schválený rozpočet Úprava
Konečný rozpočet
Spolu príjem
919 815
167 354
1 087 169
Spolu výdaj
474 437
144 973
619 410
82/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – odpredaj časti pozemku v k.ú. Zemianske Kostoľany
vedený na LV č. 966, ktorý je geometrickým plánom č. 253-A/2015, vyhotovenom spoločnosťou
Geoslužba Prievidza, s.r.o., Prievidza označený ako parc.č. 286/3, diel 5 o výmere 5 m2 a parc.č.
288 diel 6 o výmere 13 m2 Ľubošovi Smatanovi a manž. Adriane, obaja bytom
..................................(ďalej len žiadateľ) za kúpnu cenu 3,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec ako vlastník nehnuteľnosti nemá k danému pozemku žiadnu
prístupovú cestu, prístupovou cestou je len pozemok vo vlastníctve žiadateľa, vlastník nemá zámer
daný pozemok užívať a starať sa oň.
83/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor v časti
čakárne na I. poschodí budovy zdravotného strediska o výmere 17,01 m2 Súkromnému centru
špeciálno-pedagogického poradenstva, Boženy Nemcovej 406/38, Zemianske Kostoľany
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že priestor bude využívaný na
rozšírenie činnosti školského zariadenia, ktoré sa v danom objekte už nachádzajú. Minimálna
výška nájmu je 50 € mesačne bez energií a služieb spojených s nájmom.
84/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor súpisné
číslo 677 na Ulici Boženy Nemcovej (tržnica) žiadateľovi Eduartovi Muho, bytom
..............................z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má
záujem naďalej prevádzkovať predaj Zmrzliny a rýchleho občerstvenia. Minimálna výška nájmu
je určená na 2 €/m2/mesiac bez energií a služieb spojených s nájmom.
85/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 12
v bytovom dome na Ulici kpt. Weinholda, súpisné číslo 682, orientačné číslo 52 nájomníkovi
Tomášovi Bartolenovi, bytom ........................... na obdobie 1 roka.
86/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – prenájom nájomného bytu č. 13 v bytovom dome na Ulici
kpt. Weinholda, súpisné číslo 682, orientačné číslo 52 Márii Krutej, bytom Prievidza, Š. Králika
11/21 na obdobie 3 rokov.
87/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - prenájom nájomného bytu č. 8 v bytovom dome na Ulici
kpt. Weinholda, súpisné číslo 682, orientačné číslo 52 Tomášovi Sliepkovi, bytom
............................ na obdobie 1 roka.
88/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor č. 1 na Ulici
4.apríla 141/43 v budove barokovej kúrie o výmere 76,6 m2 na komerčné účely. Minimálna výška
nájmu je určená na 2 €/m2/mesiac bez energií a služieb spojených s nájmom.
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89/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor č. 2 na Ulici
4.apríla 141/43 v budove barokovej kúrie o výmere 26,5 m2 na komerčné účely. Minimálna výška
nájmu je určená na 2 €/m2/mesiac bez energií a služieb spojených s nájmom.
90/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor č. 3 na Ulici
4.apríla 141/43 v budove barokovej kúrie o výmere 46,8 m2 na komerčné účely. Minimálna výška
nájmu je určená na 2 €/m2/mesiac bez energií a služieb spojených s nájmom.
91/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – bezplatný prenájom priestorov v Dome kultúry SNP na 1
hodinu kandidátom na starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách
2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
- Spojenú výročnú správa za konsolidovaný celok Zemianske Kostoľany za rok 2017
- Diskusné príspevky a informácie starostky obce
- Diskusné príspevky poslancov
- Diskusné príspevky občanov
K bodu č. 15 - Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia ukončila rokovanie. Konalo sa
posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období. Poďakovala celému kolektívu
Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch za prácu, ktorú počas celého obdobia odviedli.
Má pripravenú fotoprezentáciu, v ktorej bilancuje, čo sa za posledné 4 roky v obci spravilo a konalo.
I napriek tomu, že nemá v komunálnych voľbách protikandidáta, pozýva všetkých občanov, súčasných
poslancov ale i nových kandidátov na poslanca na spoločné predvolebné stretnutie dňa 7.11. 2018, t.j.
v stredu o 17:30 hod. do Domu kultúry SNP, kde bude bilancovať posledné roky ale predloží víziu do
nasledujúceho obdobia. Ešte raz poďakovala poslancom, hlavne tým, ktorí boli poslednýkrát na
rokovaní, za ich prácu na pracovných poradách, v komisiách, rokovaniach, ktoré sa konali každý
mesiac, a nielen raz za tri mesiace. Poďakovala občanom za účasť na rokovaniach a za záujem o veci
verejné. Poslancom, ktorí kandidujú želá veľa šťastia vo voľbách a pozýva všetkých súčasných
poslancov na slávnostný obrad, pri príležitosti ukončenia volebného obdobia dňa 21.11.2018, t.j.
v stredu do obradnej miestnosti. Zaželala všetkým príjemný zvyšok večera.
Záver: 20:30 hodina.
Overovatelia zápisnice:
Peter Rybár
Vladimír Matejov
Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

........................................

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 29.10.2018
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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