Sp.zn. ZK/02096/2019-1831

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 17.04.2019
Prítomní: poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 13. 3. 2019.
5. Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 13. 3. 2019.
6. A) Celoročné hospodárenie obce Zemianske Kostoľany za rok 2018.
B) Stanovisko hlavného kontrolóra k Celoročnému hospodáreniu obce Zemianske Kostoľany za
rok 2018.
7. Schválenie sobášiaceho.
8. Zámena nehnuteľností pozemkov vo vlastníctve obce a fyzickej osoby parc.č. 387/9 a parc.č.
1139/5 KN-C v k.ú. Zemianske Kostoľany.
9. Zverejnenie výziev na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľov prác
a) Obnova interiérov hasičskej zbrojnice.
b) Rekonštrukcia telocvične v budove základnej školy.
c) Projektová dokumentácia na riešenie parkovania pri miestnom cintoríne.
10. Predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov vo vlastníctve obce.
11. Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Návrh na uznesenie.
15. Záver.
K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala poslancov OZ, kontrolóra a občanov. Konštatovala, že zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné 7 prítomných z 9 poslancov. Ospravedlnila poslankyňu Pilchovú – práceneschopná a
PaedDr. Plachú - čerpá dovolenku. 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
Milana Adámika a Danielu Šestákovú.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Mgr. Petra Hurtiša a za členov Ing.
Bronislava Bajgara a Valenta Oršulu. OZ volí návrhovú komisiu podľa návrhu.
K bodu č. 4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 13. 03. 2019.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 13.03.2019
20/19 - program - splnené
21/19 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
22/19 - splnené
23/19 - splnené
24/19, 25/19, 26/19, 27/19 - v plnení, zaslané laureátom, budú pozvaní do obradnej miestnosti na
slávnostné odovzdanie cien
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28/19 – splnené, zverejnené na úradnej tabuli, na webovom sídle minimálne po dobu 15 dní, dnes
predmetom rokovania
29/19, 30/19, 31/19, 32/19 - splnené, vypracované nájomné zmluvy, obojstranne podpísané, zverejnené,
účinné a platné
33/19 – v plnení, nebola zverejnená, spracovanie a vymedzenie rozsahu prác
34/19 – v plnení, nebola zverejnená, spracovanie a vymedzenie rozsahu prác
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 5 – Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 13. 03. 2019.
Ing. Jana Školíková – na všetky otázky odpovedala priamo na rokovaní p. Karakovi - prekládka VN
stĺpov, p. Plachému – ceny obce aj p. Ďurtovej. Spýtala sa poslancov, či je potrebné sa k niečomu
vyjadriť z minulého rokovania. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 - A) Celoročné hospodárenie obce Zemianske Kostoľany za rok 2018.
B) Stanovisko hlavného kontrolóra k Celoročnému hospodáreniu obce Zemianske
Kostoľany za rok 2018.
Ing. Jana Školíková – stručne predstavila dokument, ktorý má 11 bodov, 14 strán a je prílohou
zápisnice. Dokument bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na webovej stránke obce, od občanov neprišli
žiadne pripomienky, pripomienky poslancov a kontrolóra boli zapracované. Po schválení bude
zverejnený na webovom sídle.
Ing. Jozef Krett – zhodnotil obsah správy k Záverečnému účtu obce a celoročnému hospodáreniu obce
za rok 2018 a stručne vysvetlil závery. Navrhuje OZ schváliť Celoročné hospodárenie obce Zemianske
Kostoľany za rok 2018 bez výhrad. Správa je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 7 - Schválenie sobášiaceho.
Ing. Jana Školíková – vzhľadom k vzdaniu sa funkcie poslankyne Ing. Lesákovej aj ako sobášiacej, je
potrebné schváliť ďalšieho sobášiaceho počas neprítomnosti starostky obce, navrhla Ing. Bronislava
Bajgara. Bez pripomienok.
K bodu č. 8 - Zámena nehnuteľností pozemkov vo vlastníctve obce a fyzickej osoby parc.č. 387/9
a parc.č. 1139/5 KN-C v k.ú. Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – uviedla, že už v minulosti prebehli rokovania s vlastníkom pozemku p. Svitkom,
zamieňaný pozemok o výmere 154 m2 je pre obec nadbytočný ale pre p. Svitka predstavuje prístupovú
komunikáciu k jeho firme, zatiaľ čo nadobúdaný pozemok o výmere 3 482 m² chce obec využiť pre
zhotovenie parkoviska pri cintoríne. Finančný rozdiel, ako aj zámenná zmluva, bola prediskutovaná na
pracovnej porade poslancami. Bez pripomienok.
K bodu č. 9 – Zverejnenie výziev na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľov prác
a) Obnova interiérov hasičskej zbrojnice.
b) Rekonštrukcia telocvične v budove základnej školy.
c) Projektová dokumentácia na riešenie parkovania pri miestnom cintoríne.
Ing. Jana Školíková a) navrhuje zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľa prác „Obnova interiérov hasičskej zbrojnice“ - toho času prebieha rekonštrukcia exteriéru, po dlhšom čase je potrebné
zrealizovať aj obnovu interiéru na základe verejného obstarávania, finančné zabezpečenie v rozpočte
na rok 2019
b) rekonštrukcia telocvične v budove základnej školy v Zemianskych Kostoľanoch – navrhuje potrebnú
a nevyhnutú realizáciu počas prázdnin a tým zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk na
výber dodávateľa prác, v minulosti bola podaná žiadosť o dotáciu, žiadosť neúspešná, poslanci sa
rozhodli podporiť rekonštrukciu telocvične z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
c)
projektová dokumentácia na riešenie parkovania pri miestnom cintoríne – navrhuje realizáciu a
zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľa, logická časová následnosť po
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odkúpení pozemkov, vypracovať projektovú dokumentáciu.
Starostka po pracovnej porade s poslancami navrhuje aj zverejnenie výzvy na podávanie cenových
ponúk na výber dodávateľa prác na realizáciu multifunkčného ihriska – v minulosti prebehli aj výberové
konania, finančné krytie bolo v rozpočte už v roku 2018, poslanci prehodnotili technologický postup,
vzišli dve alternatívy, vybrali jednu z nich, opäť potrebné vysúťažiť cez verejné obstarávanie. Návrhovej
komisii odporúča pripraviť uznesenie na schválenie.
Mgr. Peter Hurtiš - navrhuje najskôr zrušiť platné uznesenie zo dňa 6.6.2018 - č. 53/18 : zverejnenie
výzvy na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľa prác „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
v Zemianskych Kostoľanoch“.
K bodu č. 10 - Predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov vo vlastníctve obce.
Ing. Jana Školíková - vyzvala predsedníčku komisie sociálnych vecí a bytovej politiky, aby predložila
ich závery zo zasadnutia komisie
Mgr. Miroslava Šurinová – komisia sociálnych vecí a bytovej politiky riešila predĺženie zmlúv
nájomných bytov, preverili všetky doručené doklady a navrhuje zastupiteľstvu schváliť:
predĺženie nájmu bytu na Ulici kpt. Weinholda 682/52, č.bytu 7, žiadateľke Margite Remeňovej
na obdobie 3 rokov.
predĺženie nájmu bytu na Ulici kpt. Weinholda 682/52, č.bytu 6, žiadateľke Zuzane Cabadovej
na obdobie 3 rokov.
predĺženie nájmu bytu na Ulici kpt. Weinholda 5/48, žiadateľom Jurajovi Záhonovi a Monike
Kotlárovej na obdobie 3 rokov.
predĺženie nájmu bytu na Ulici kpt. Weinholda 5/45, žiadateľke Lenke Gašparíkovej na obdobie
3 rokov.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok. Návrhovej komisii odporúča
pripraviť uznesenia na schválenie.
K bodu č. 11 - Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu.
Ing. Jana Školíková –
- zhrnula prezidentské voľby I. kolo 16.3.2019 – 54,1% účasť voličov obce a II. kolo volieb
30.3.2019 – 45,13% účasť voličov obce, zhodnotila aj % odovzdaných hlasov kandidátom.
- informovala o voľbách do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa
konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h v DK SNP. Právo voliť do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom. Volič si vyberie jeden z 31 hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do
obálky alebo na tomto hlasovacom lístku vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Do
domácností sú pripravené na distribuovanie oznámenia o čase a mieste volieb spolu so zoznam
zaregistrovaných strán a kandidátov. Zároveň je možné hlasovať aj do prenosnej volebnej urny.
K bodu č. 12 - Rôzne.
Ing. Bronislav Bajgar - ako predseda komisie pre konflikt záujmov informoval, že komisia preverila
na zasadnutí splnenie povinnosti starostky obce ako verejného funkcionára v zmysle zákona č. 357/2004
Z.z. čl. 7 a konštatuje, že povinnosť bola splnená dňa 26.3.2019 pod registratúrnym spisom
ZK/02052/2019-1451. Zároveň, konštatoval, že verejný funkcionár si splnil povinnosť aj zo dňa
21.12.2018 pod registratúrnym spisom ZK/00750/2018-5328, toto podanie vzala komisia na vedomie,
nebolo povinné.
Ing. Jana Školíková – informovala o akciách v obci :
realizácia zateplenia hasičskej zbrojnice
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obstaraný autobus IRISBUS Domino, celková obstarávania suma do 40 000 € s DPH
realizácia obnovy koľajiska do vojenského útvaru v čase 9.8.2019-17.8.2019, prejazd len
vozidiel záchranného systému, občanov bývajúcich na Ulici pod horou a zamestnancov do útvaru. Bude
zriadená dočasná komunikácia na prejazd. Z toho dôvodu sa bude voziť aj stabilizát SE, a.s. cez obec.
Občania budú informovaní miestnym rozhlasom.
plánovaná oprava bývalého bytu školníka v základnej škole - spolupráca školy s obcou zriadenie odbornej učebne biológie
verejné osvetlenie – plánovaná investičná akcia – od stanice až bytovky Pod horou, v minulosti
sme neprijali ponuku na projektovú dokumentáciu za cca.10 000 €, dvakrát prebehlo verejné
obstarávanie, reálny predpoklad : Slovenská energetika, a.s. – potrebné vyriešiť problém vlastníctva
nehnuteľnosti a ich súhlasy s osadením stĺpov, boli zaslané výzvy na vyjadrenie majiteľov pozemkov.
informovala o účasti na školení - zákon o veterinárnej starostlivosti č. 184/2018 - o psoch :
celoslovenský problém v mestách a obciach, štát po nezvládnutí tejto situácie presunul kompetencie na
obce, zákon platný od 1.1.2019 a bez prechodného obdobia na prípravu aplikovania v praxi, teória
a metodika uplatňovania zákona je jedna vec, prax ukazuje problém priamo v obci, uložené povinnosti
nie je možné ihneď splniť. Obec musí zabezpečiť odchyt a starostlivosť o psa, uzavrieť zmluvu s osobou
schválenou na odchyt túlavého psa, osoba musí vlastniť certifikát a absolvovať školenie v Košiciach,
osoba musí mať čítačku na čipy a vozidlo upravené na odchyt, zmluvu s veterinárom.
aktualizácia územného plánu obce - pripraviť podklady a návrhy na zmeny územného plánu,
plánované verejné zasadnutie, očakáva návrhy od poslancov OZ, verejnosti, potrebné komplexne
posúdiť stav katastrálneho územia obce, následne spracovanie odborne spôsobilou osobou, ktorá vzíde
z verejného obstarávania.
ukončenie verejného obstarávania – prekládka stĺpov - Pažite II – nasleduje uzavretie
zmluvného vzťahu na projektovú dokumentáciu, následne podanie žiadosti na stavebné povolenie a
realizácia diela.
prestavba ubytovne č. 17 - dnes doručená projektová dokumentácia - do konca roka 2019
stavebné povolenie, výber dodávateľa, na začiatku roka 2020 požiadať úver zo ŠFBR aj o dotáciu zo
štátu.
pripravený úplný projekt s inžinierskou činnosťou združený objekt č. 3 – príprava na podanie
žiadosti na stavebné povolenie
odporučený projekt v oblasti prevencie kriminality od Okresného úradu Trenčín – spracovaná
žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie z 38 predložených žiadostí, ďalej na
posúdenie Rade vlády SR – rozšírenie a výmena technicky zastaralých kamier za nové.
požiar zo dňa 12.4.2019 – objekt EKOSOLID ZK s.r.o. – o zadymení a požiari v tomto objekte
informovala p. Ďurtová, ihneď starostka situáciu preverila osobne, na mieste ju ubezpečil majiteľ firmy
p. Jurík, že požiar vznikol v ich objekte, kde boli uskladnené len plasty a je všetko uhasené. Následne
na to už 3 hasičské vozidlá boli vyslané na miesto požiaru, veliteľ zásahu informoval, aby bol vyhlásený
oznam do rozhlasu, na uzavretie okien, keďže nevedeli na mieste identifikovať, čo presne horelo
v skladoch tejto firmy. V súvislosti s touto udalosťou, navrhuje opatrenia voči tejto firme, a to využiť
štátny dohľad. Bude apelovať ako štatutár za zrušenie rozhodnutí Okresného úradu Trenčín na
nakladanie s nebezpečným odpadom. Pripravila vzorovú „Petíciu“ pre petičný výbor, prečítala text
znenia za zrušenie týchto rozhodnutí. Vyzvala z radov poslancov aj občanov na spoluprácu, kto má
záujem byť členom tohto petičného výboru.
K bodu č. 13 – Diskusia.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii.
Valent Oršula - informoval o čiernej skládke na Kpt. Nálepku a spýtal sa na plánovanú kanalizáciu.
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Mgr. Peter Hurtiš - ozrejmil, že to nie je čierna skládka, odpad zanechal po sebe plný kontajner pri
vývoze, už viac odpadu nezmestil.
Ing. Jana Školíková – opäť sa vrátila k problematike kanalizácie, nemá nové informácie ale Združenie
miest a obcí hornej Nitry organizuje pracovné stretnutie za účasti generálneho riaditeľa a aj Ing. Žabku
tejto vodárenskej spoločnosti. Následne bude konkrétne informovať.
Ing. Bronislav Bajgar – navrhuje pripomenúť čipovanie psov v rozhlase a v Informátore; ďalej
navrhuje, aby zmeny územného plánu obce boli verejne prerokované ešte pred verejným obstarávaním
na dodávateľa projektovej dokumentácie; vyjadril sa, že podporuje aktivitu starostky za petíciu voči
neserióznej firme v obci.
Ing. Jana Školíková – územný plán a jeho zmeny musia byť zo zákona zverejnené na úradnej tabuli,
na webovom sídle, miestnym rozhlasom a prerokované verejne.
p. Ďurtová – poďakovala za promptné riešenie situácie požiaru zo dňa 12.4.2019, navrhuje osadiť
kameru v zmysle platnej legislatívy tak, aby nezasahovala do súkromia susedných vlastníkov pozemkov
z cesty III. triedy smerom cez most k firme;
podnet na práce popri rekonštrukcii na futbalovom ihrisku -vyhotovenie plošiny na schodíky na
tribúne /etáže/ pre seniorov.
Ing. Jana Školíková – rekonštrukcia sa týka, len objektu prevádzkovej budovy na ihrisku – prestavba
a nadstavba.
Valent Oršula – pripomenul, že monitorovať situáciu vjazdu nákladných áut do sídla spoločnosti
EKOSOLID ZK, s.r.o nasmerovať na ADR označenie /preprava nebezpečného odpadu/ vozidla vzadu.
p. Plachý – spýtal sa na nejasnosť ohľadom uzavretia cesty počas obnovy koľajiska
Ing. Jana Školíková – vysvetlila, že napr. cyklisti nebudú obmedzení, prejazd bude povolený len
vozidlám záchranného systému, vozidlám občanov bývajúcich na Ulici pod horou a zamestnancom do
vojenského útvaru.
K bodu č. 14 - Návrh na uznesenie.
Mgr. Peter Hurtiš – predniesol uznesenia:
35/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa
preneseného návrhu starostky obce.
36/19 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení: predseda Mgr. Peter Hurtiš, členovia
Ing. Bronislav Bajgar a Valent Oršula.
37/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Celoročné hospodárenie obce Zemianske Kostoľany za rok
2018 bez výhrad.
38/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – použitie prebytku hospodárenia obce na tvorbu rezervného
fondu obce vo výške 179 009,51 €.
39/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – použitie zisku z podnikateľskej činnosti obce vo výške
365,61 € na rozvoj podnikateľskej činnosti obce.
40/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - financovanie schodku finančných operácií v priebehu roka
2018 z prebytku bežného rozpočtu vo výške 14 532,06 €.
41/19 Obecné zastupiteľstvo volí – sobášiaceho poslanca Ing. Bronislava Bajgara.
42/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zámenu pozemku vo vlastníctve obce Zemianske Kostoľany,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Zemianske Kostoľany, zameraný geometrickým plánom vyhotoviteľa GEODÉZIA LMPD, s.r.o. číslo plánu 6/2019-PD zo dňa 23. 1. 2019 ako CKN parcela číslo 387/9
zastavaná plocha o výmere 154 m2 za pozemok vo vlastníctve Mária Svitka, nar. 29.7.1979, bytom Kamenec pod Vtáčnikom, Ružičková 554/22, nachádzajúci sa v katastrálnom území Zemianske Kostoľany,
zameraný geometrickým plánom vyhotoviteľa GEODÉZIA LMPD, s.r.o. číslo plánu 16/2019-PD zo
dňa 19.2.2019 ako CKN parcela číslo 1139/5 trvalý trávny porast o výmere 3482 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že Obec Zemianske Kostoľany nadobúda zámenou do svojho vlastníctva väčšiu výmeru pozemku (obec prevádza 154 m2 a nadobúda 3482 m2, rozdiel predstavuje 3328 m2), obec
zaplatí Máriovi Svitkovi, nar. 29.7.1979, bytom Kamenec pod Vtáčnikom, Ružičková 554/22 za rozdiel
vo výmere 3328 m2 sumu 10 Eur/m2 , t. j celkom sumu 33 280 Eur.
K zámene pozemkov pristupuje obec z dôvodu hodného osobitného zreteľa (§ 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) ktorý spočíva v tom, že zamieňaný pozemok CKN parcela číslo 387
zastavaná plocha o výmere 154 m2 je pre obec nadbytočný, zatiaľ čo nadobúdaný pozemok CKN parcela
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číslo 1139/5 trvalý trávny porast o výmere 3482 m2 chce obec využiť pre zhotovenie parkoviska pri
cintoríne.
43/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk na výber
dodávateľa prác „Obnova interiérov hasičskej zbrojnice“.
44/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk na výber
dodávateľa prác „Rekonštrukcia telocvične v budove základnej školy“.
45/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk na výber
dodávateľa prác „Projektová dokumentácia na riešenie parkovania pri miestnom cintoríne“.
46/19 Obecné zastupiteľstvo ruší – uznesenie č. 53/18 zo dňa 6.6.2018.
47/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk na výber
dodávateľa prác „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Zemianskych Kostoľanoch“.
48/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 7 v bytovom dome súpisné číslo
682, orientačné číslo 52 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľke Margite Remeňovej, bytom Zemianske
Kostoľany, Boženy Nemcovej 613/71 na obdobie 3 rokov.
49/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 6 v bytovom dome súpisné číslo
682, orientačné číslo 52 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľke Zuzane Cabadovej, bytom Zemianske
Kostoľany, Kpt. Weinholda 682/52 na obdobie 3 rokov.
50/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu v bytovom dome súpisné číslo 5,
orientačné číslo 48 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľom Jurajovi Záhonovi a Monike Kotlárovej, bytom
Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 5/48 na obdobie 3 rokov.
51/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu v bytovom dome súpisné číslo 5,
orientačné číslo 45 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľke Lenke Gašparíkovej, bytom Zemianske
Kostoľany, Kpt. Weinholda 5/45 na obdobie 3 rokov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Celoročnému hospodáreniu obce Zemianske
Kostoľany za rok 2018
- Informácie starostky obce
- Diskusné príspevky poslancov a občanov
K bodu č. 15 – Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala hlavnému kontrolórovi,
všetkým prítomným poslancom, občanom. Zaželala príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. Ďalšie
rokovanie sa uskutoční v mesiaci máj. Rokovanie ukončila.
Záver: 18:45 hodina
Overovatelia zápisnice:
Milan Adámik

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

Daniela Šestáková

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 18.04.2019
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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