Sp.zn. ZK/02157/2019-2580

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 29.5.2019
Prítomní: poslanci OZ, hostia a občania podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 17. 4. 2019.
5. Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 17. 4. 2019.
6. Rozpočtové opatrenie podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zmena rozpočtu
obce č. 1/2019.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 1/2019 o zdravom
životnom prostredí, udržiavaní poriadku a čistoty na území obce Zemianske
Kostoľany.
8. Prevod vlastníctva pozemku parc.č. 491 v k.ú. Zemianske Kostoľany.
9. Riešenie nevymožiteľných pohľadávok obce.
10. Zriadenie vecného bremena k pozemku parc.č. 277/4 KN-E v k.ú. Zemianske
Kostoľany vo vlastníctve obce.
11. Návrh na doplnenie člena do komisie kultúry, vzdelávania a športu.
12. Zverejnenie výziev na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľov prác
a) Vybudovanie lávky nad Lazným potokom.
b) Oprava šatní v budove materskej školy.
c) Vybudovanie klimatizácie v kuchyni školskej jedálne materskej školy.
13. Predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov vo vlastníctve obce.
14. Prerokovanie žiadostí.
15. Informácie starostky obce.
16. Diskusia.
17. Návrh na uznesenie.
18. Záver.

K bodu č1 - Otvorenie.
Ing.J.Školíková – privítala všetkých poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce a všetkých
prítomných občanov obce. Skonštatovala, že OZ je uznášaniaschopné, prítomných je 7 z 9
poslancov, poslankyne Daniela Šestáková a Bohdana Pilchová sú ospravedlnené zo
zdravotných dôvodov. Prečítala program rokovania a dala ho na schválenie poslancom OZ.
OZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu.
K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Ing.J.Školíková – za zapisovateľku určila Vieru Hulínyiovú, za overovateľov zápisnice
Mgr.M.Šurinovú a Ing.B.Bajgara.

1

K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing.J.Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu PaedDr. Ivanu Plachú a za
členov
Milana Adámika a Vladimíra Matejova.
Oz schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
K bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 17.4.2019.
Ing.J.Školíková – skonštatovala, že uznesenia 35/19 – 36/19 boli prijaté a pracovalo sa podľa
znenia.
37/19 – odovzdané ekonómke k účtovným dokladom
38/19 -finančná položka ešte nebola presunutá na bežný účet pre nedostatok financií na
bežnom účte, po prísune financií za dane z nehnuteľností k 30. 6. 2019 budú financie
presunuté do rezervného fondu
39/19 – uznesenie trvá
40/19 – odovzdané na vedomie ekonómke obce
41/19 – trvá
42/19 – splnené, bola vypracovaná zámenná zmluva, podpísaná oboma stranami, zverejnená,
účinná
43/19 – výzva rozpracovaná
44/19 – splnené, vyhodnotená ponuka, zverejnená, platná
45/19 – pripravuje sa výzva
46/19 – zrušené
47/19 – pripravená výzva
48/19, 49/19, 50/19, 51/19 – splnené, uzatvorené nové nájomné zmluvy, sú podpísané oboma
zmluvnými stranami, zverejnené platné a účinné
K bodu č. 5 - Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 17. 4. 2019.
Starostka obce – diskusný príspevok V.Oršulu – kanalizácia
Konalo sa stretnutie so starostami regiónu a zástupcami STVAK vrátane
generálneho riaditeľa z Banskej Bystrice, ktorý na základe nami vysvetlenej situácie
odporučil stretnutie s investičným riaditeľom Ing. Žabkom. Informovali sa o stave
rozpracovanosti a skritizovali situáciu v príprave tejto akcie, ktorá nemá žiadny pozitívny
výsledok.
Spolu so starostom obce Kamenec pod Vtáčnikom sa stretli sa s investičným riaditeľom
STVAK Ing.Žabkom a pracovníčkou STVAK Ing.Fabiánovou, ktorá ma administratívne
projekt našej aglomerácie pridelený, riešili problémy, kde vybavovanie povolení zastalo.
Ing.Žabka dal príkaz Ing. Fabianovej na obnovu všetkých stanovísk, platnosti dokumentov
a vyjadrení. Ing.Tuliková na Spoločnom obecnom úrade v Novákoch sa vyjadrila, že
k územnému konaniu nepotrebuje všetky súhlasy majiteľov dotknutých pozemkov, nakoľko
stavba je v súlade s územným plánom obcí aj TSK. Približne 9 mesiacov bude trvať vydanie
stanoviska od železníc, pretože bude nutný pretlak popod železničnú trať. Zaoberali sa ešte
riešením vlastníckych vzťahov troch pozemkov, na ktoré nie je možné získať súhlas
vlastníkov.
Diskusný príspevok pani Márie Ďurtovej- schodíky pre seniorov na tribúnu v areáli TJ
Slovan – túto pripomienku posunula na výbor TJ Slovan na zváženie a riešenie situácie.
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K bodu č.6 - Rozpočtové opatrenie podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zmena
rozpočtu obce č.
1/2019.
Starostka obce – vyzvala predsedu finančnej komisie, aby predniesol návrh opatrenia –
Ing.Bajgar návrh prečítal, objasnil, odporučil na schválenie. Je priložený k zápisnici.
K bodu č.7 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 1/2019
o zdravom životnom prostredí, udržiavaní poriadku a čistoty na území obce Zemianske
Kostoľany.
Starostka obce - vyzvala predsedu komisie ekológie, životného prostredia, verejného
poriadku a bezpečnosti Mgr. Hurtiša, aby predniesol návrh, ktorý bol zverejnený po dobu
najmenej 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce v zmysle zákona.
Mgr.P.Hurtiš – predniesol zmeny, ktoré priniesla zmena zákona o pozemných
komunikáciách, týka sa to obce v zodpovednosti o údržbu verejných chodníkov
a priestranstiev, hlavne v zimnom období.
K bodu č.8 - Prevod vlastníctva pozemku parc.č. 491 v k.ú. Zemianske Kostoľany.
Starostka obce – ide o pozemky na Ul. SNP, kde prístup k nim majú len vlastníci pozemkov
rodinných domov a záhrad . Nie je k nim žiadny iný prístup, preto obec navrhuje im časti
týchto pozemkov odpredať. Cena stanovená OZ je 3,32,-€/m2. Cena podľa znaleckých
posudkov je v závislosti od umiestnenie pozemku. Záujem o kúpu zatiaľ prejavila pani Judita
Bošková, súhlasí s cenou stanovenou OZ 3,32 €/m2, cena stanovená znaleckým posudkom je
2,50 €/m2. S ostatnými vlastníkmi bude ešte jednať o predaji pozemkov, pretože nie všetky
pozemky sú znaleckými posudkami ohodnotené na 2,50 €/m2, sumy sú vyššie.
K bodu č.9 - Riešenie nevymožiteľných pohľadávok obce.
Starostka obce – finančná komisia a pracovníčka učtárne už dlhšiu dobu riešili problém
s pohľadávkami od občanov, ktoré nie je možné vymôcť nijakých spôsobom.
Informovala o častiach pohľadávok z daní z nehnuteľností, z neuhradených nájmov za byty či
nebytové priestory v obci. Podkladmi k rozhodnutiu o nevymožiteľnosti sú dokumenty
z exekútorských úradov, Sociálnej poisťovne. K jednotlivým pohľadávkam sa vo svojom
stanovisku vyjadril aj právny zástupca obce, ktorý tieto navrhol vyradiť v súlade so zákonom
z účtovnej evidencie na základe prijatého uznesenia.
Ing.Bajgar – dlžné firmy sú zrušené, dlžníci z radov občanov nebohí, často bez vlastníckych
práv na majetku rodinných príslušníkov, visí to v účtovníctve už dlhší čas, bolo treba sa s tým
vysporiadať.
K bodu č.10 - Zriadenie vecného bremena k pozemku parc.č. 277/4 KN-E v k.ú.
Zemianske Kostoľany vo vlastníctve obce.
Starostka obce – firma Rocca Investments podali v mesiaci september 2018 žiadosť
o zriadenie vecného bremena k pozemku parc.č. 277/4 KN-E. K žiadosti však nebol doložený
geometrický plán, tento bol doručený až koncom mesiaca marec, žiadosť je teda kompletná
a je možné sa s ňou zaoberať. Po podaní žiadosti spoločnosť zmenila názov na SHEA BEAT
a požiadala, aby všetky podania boli vybavené už pod novým názvom spoločnosti. Je nutné
uviesť do uznesenia, že vecné bremeno sa netýka časti pozemku, ktorý bol odpredaný Máriovi
Svitkovi obcou. Po porade sa poslanci zhodli na výške jednorazovej finančnej odplaty za
zriadenie vecného bremena. Požiadala poslanca Ing. Bajgara, aby predniesol návrh poslancov.
Ing.Bajgar – 10,-€/m2, na približný počet metrov to vychádza na 1800,-€, navrhuje a
odporúča schváliť výšku náhrady 2000,-€.
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K bodu č.11 - Návrh na doplnenie člena do komisie kultúry, vzdelávania a športu.
PaedDr.Plachá – podala návrh na doplnenia člena do komisie kultúry, školstva a športu
namiesto Karin Belákovej, ktorá písomne informovala o vzdaní sa funkcie členky komisie,
a to učiteľku MŠ Mgr.Miroslavu Slukovú, ktorá sa aj zúčastňuje kultúrnych podujatí v obci,
je členkou ZPOZ-u a pri práci s deťmi sa zameriava na folklór a ľudové tradície.
K bodu č.12 - Zverejnenie výziev na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľov
prác
a) Vybudovanie lávky nad Lazným potokom.
Projektová dokumentácia je vypracovaná a schválená od roku 2017, stavebné povolenie bolo
vydané v roku 2018, v rozpočte obce je vyčlenených 30 000,-€ na jej vybudovanie, treba je už
len vybrať dodávateľa prác na jej vyhotovenie. Lávka je značne poškodená a ohrozuje na
zdraví a živote prechádzajúcich občanov. Bude vybudovaná nanovo aj s prístupovým
chodníkom k existujúcej komunikácii, kde momentálne ľudia aj znemožňujú prechod
ukladaním konárov. Po vybudovaní zberného dvora aj tento problém pominie.
b) Oprava šatní v budove materskej školy.
Riaditeľka MŠ požadovala v tomto roku v rámci schválených investície opravu dvoch
miestností šatní pre deti a výmenu ďalších dvoch zárubní prevádzkových priestorov MŠ.
c) Vybudovanie klimatizácie v kuchyni školskej jedálne materskej školy.
Navrhuje nezaoberať sa týmto bodom dnes z dôvodu iných možností odsávania pár
z kuchyne, navrhnutých poslancom OZ. Po získaní nových možností sa budú situáciou
naďalej zaoberať.
K bodu č.13 - Predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov vo vlastníctve obce.
Starostka obce – vyzvala predsedníčku komisie sociálnej a bytovej politiky, aby predniesla
návrh na predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch.
Mgr.M.Šurinová – žiadosti aj s potrebnými prílohami doručili nájomníci v stanovenom
termíne, komisia ich prehodnotila a navrhuje takto predĺžiť zmluvy nasledovným žiadateľom:
Miroslava Huszárová na 3 roky, Miroslav Hulínyi na 3 roky, Vladimír Mokoš na 1 rok,
Róbert Štefek na 3 roky, Milena Bukovanová na 3 roky, Ján Hulínyi na 3 roky, Viliam Ficel
na 3 roky.
K bodu č.14 - Prerokovanie žiadostí.
Starostka obce –
a) DHZ Zemianske Kostoľany – odsúhlasenie loga zboru, grafické znázornenie loga je
doložené k žiadosti, prejednané, nepoužívané vopred pred odsúhlasením, navrhuje schváliť.
b) návrh poplatku za vykonanie sobášneho aktu mimo úradne schválenej miestnosti – návrh je
priložený k zápisnici s dôvodom zavedenia poplatku, informovala o hlavných dôvodoch.
V.Matejov – náklady stúpajú, treba niečo zmeniť, ale zdá sa mu čiastka privysoká, platí sa
predsa 70,-€, či to nestačí.
Starostka obce – poplatok 70,-€ je stanovený podľa zákona za vydanie povolenia sobášiť sa
mimo úradne schválenej miestnosti, ale navrhovaný poplatok je za nadštandardnú službu
obce, sobášiaca s matrikárkou dochádza dopravou i mimo obce, musia zodpovedať za
priestor, že tento zodpovedá platnej legislatíve, je zachovaná podmienka, že akt má mať
slávnostný charakter, často priestor prispôsobujú, obrad je často vykonávaný za sťažených
a neštandardných podmienok. Nie je povinnosťou sobášiaceho a matrikára poskytovať tieto
nadštandardné služby, ktoré zabezpečujú pre snúbencov zvýšený komfort.
Ing.Bajgar – napríklad za nádvorie kaštieľa sa mu to zdá vysoký poplatok.
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Starostka obce – tento poplatok sa nádvoria netýka, pokiaľ si nádvorie prispôsobia na tento
akt snúbenci a sobášiaci s matrikárkou, resp. obec s tým nemá žiadne práce navyše. Pokiaľ
budú snúbenci požadovať od obce prípravu nádvoria na tento akt, tak tento poplatok bude
oprávnený aj v tomto prípade. Ide o práce navyše (príprava obradného stola, stoličky,
návleky, ozvučenie, výzdoba, prípadne prestrešenie v prípade nepriaznivého počasia, po
obrade všetko opäť upratať), je to výkon práce zamestnancov obce v nadčasoch väčšinou
v sobotu, príplatky.
Mnohé veci z toho bude potrebné zakúpiť, pretože ich nemáme v inventári.
Priestor v obradnej miestnosti je slávnostný, nepretržite pripravený na tento akt a je zadarmo,
fotenie je možné v parku, v kaštieli, možností je veľa. Keď chce niekto niečo výnimočné,
musí si za to samozrejme priplatiť ako všade inde.
K bodu č.15 - Informácie starostky obce.
1. Nie je vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu Parkovacie plochy na Ulici
kpt. Weinholda z dôvodu, že dvaja účastníci konania – občania bývajúci v danej
lokalite – vzniesli námietky.
2. Obec podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Spevnené plochy pri
združenom objekte č. 3
3. Verejné obstarávanie na stavbu Ihrisko TJ Slovan – prístavba a nadstavba šatní bolo
neúspešné. Do obstarávania sa prihlásil iba jeden uchádzač, ktorý ponúkol cenu za
dielo podstatne vyššiu ako boli vyčíslené rozpočtové náklady projektantom. Pri
verejnom obstarávaní sa počíta s úsporou oproti týmto rozpočtovým nákladom
približne o 20-30%. Z tohto dôvodu bolo obstarávanie zrušené a bolo vyhlásené nové
verejné obstarávanie.
4. Obnova exteriérov hasičskej zbrojnice je zrealizovaná na 95%, prebiehajú
dokončovacie práce, sú objednané písmená na vyhotovenie nápisu a znak DPO.
5. Obec rieši možnosť realizácie verejného osvetlenia od budovy železničnej stanice
smerom k bytovkám Pod horou. Keďže obec tu nemá vlastné pozemky, pred
spracovaním projektovej dokumentácie sme požiadali o súhlas vlastníkov pozemkov,
na ktorých by mali byť osadené podperné stĺpy. Doposiaľ nemáme spätnú väzbu od
Železníc SR a od jednej fyzickej osoby – p. Gáplovského.
6. Obec rieši možnosť odkúpenia pozemkov na zriadenie ihriska na Ulici kpt. Nálepku.
Doposiaľ nemáme súhlasné stanovisko od dvoch vlastníkov, ktorí nie sú občanmi obce
a doposiaľ sa nám nepodarilo s nimi skontaktovať.
7. V budove základnej školy prebiehajú práce na budovaní odbornej učebne
v priestoroch bývalého bytu školníka. Práce realizuje miestny podnikateľ Vladimír
Duda.
8. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola vystavená objednávka pre
spoločnosť PROel, s.r.o. Martin, ktorá zabezpečuje spracovanie projektovej
dokumentácie na prekládku stĺpov VN na IBV Pažite II. Konalo sa osobné rokovanie
s firmou a miestna obhliadka v teréne.
9. V rozpočte obce na rok 2019 máme schválenú opravu bytu v dome kultúry. Budova
neustále sadá, pred opravou je potrebné vykonať práce na sanácii stavby a statického
zabezpečenia. Konzultácie k tejto problematike a alternatívy riešenia poskytla
spoločnosť SANEX s.r.o. Žilina, ktorá tieto práce aj zrealizuje v mesiaci jún 2019.
10. Kanalizácia – podľa bodu 5.
11. Memoriál kpt. Weinholda – konal sa dňa 4. 5. v sobotu, zameraný v tomto roku viac
na športovú zložku
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12. Oslava Dňa matiek, poďakovanie Školskému klubu ZŠ
13. Futbalový turnaj organizovaný Zásobovacou základňou III., Klubom vojakov Horná
Nitra v spolupráci s obcou a spoločnosťou PROagility, s.r.o.
14. Voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. 5. 2019, výsledky sú zverejnené na
webovej stránke obce, účasť v našej obci bola 24,1 %, zúčastnilo sa 355 voličov
z 1472, SMER 98, Kotleba ĽSNS 67, Sloboda a Solidarita 55, Koalícia Progresívne
Slovensko a SPOLU 39 hlasov.
15. Prerokovanie návrhu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry,
nikto z našej obce sa nezúčastnil prerokovania tak závažnej problematiky.
16. Bratislava - 30. SNEM ZMOS – účasť prezidenta SR a najvyšších ústavných
činiteľov, voľba nového predsedu združenia.
Pozvánka na nadchádzajúce podujatia:
30. 6. – MDD
22. 6. – Dni obce pri Dome kultúry SNP
29. 6. – Memoriál Jána Ziaťku
15. 6. – odovzdanie Ceny obce, jubilejné sobáše, jubilanti
Obrady pri príležitosti ukončenia školského roka.
K bodu č.16 - Diskusia.
Mgr.P.Hurtiš – preberali podnety – písomne predložené, sťažnosti na komisii boli riešené.
Starostka obce – do 31.5.2019 bola obec povinná predložiť na Úrad Trenčianskeho
samosprávneho kraja vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja obce za rok 2018. Po
spracovaní vyhodnotenia bolo zistené, že obec zrealizovala v roku 2018 až 20 aktivít, ktoré
boli zapracované ako priority v Programe rozvoja obce na obdobie 2016-2020.
K bodu č.17 - Návrh na uznesenie.
52/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
podľa preneseného návrhu starostky obce.
53/19 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení: predseda PaedDr. Ivana
Plachá, členovia Milan Adámik a Vladimír Matejov.
54/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – rozpočtové opatrenie v zmysle zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zmenu rozpočtu obce č. 1/2019.
55/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 1/2019 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v obci
Zemianske Kostoľany.
56/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – odpredaj pozemku vo vlastníctve obce v k.ú.
Zemianske Kostoľany, parc.č. 491 KN-C o výmere 145 m2 Judite Boškovej, nar. 9. 7. 1949,
bytom Zemianske Kostoľany, SNP 359/1 za cenu 3,32 € z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že daný pozemok sa nachádza za záhradami rodinného domu vo
vlastníctve žiadateľky, z ktorých je naň prístup a obec ako vlastník nemá k nemu žiadny
prístup.
57/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zrušenie nevymožiteľných pohľadávok obce
z účtovnej evidencie v zmysle spracovaného návrhu a na základe stanoviska právneho
zástupcu obce nasledovne
Pohľadávky za neuhradené dane z nehnuteľností a za miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vo výške
16 653,05 €,
Pohľadávky za neuhradený nájom bytových a nebytových priestorov vo výške
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2 636,45 €,

Celková suma za nevymožiteľné pohľadávky obce spolu

19 289,50 €.

58/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti –
pozemku v katastrálnom území Zemianske Kostoľany, časť EKN parcela číslo 277/4 ostatná
plocha o výmere 8032 m2 , evidovaná v KN Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor na
LV č.1, spočívajúce v práve umiestnenia kanalizačného potrubia a práve prístupu k nemu
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom zabezpečenia, prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch ako aj vykonávania rekonštrukcií a modernizácií v rozsahu vyznačenom
Geometrickým plánom č. 9/2019 zo dňa 8. 2. 2019 vyhotoviteľa GEOMETRA Ing. Dana
Gašparovičová, Námestie slobody 22, Prievidza s výnimkou tej časti EKN parcele číslo 277/4
ktorá bola zameraná a oddelená geometrickým plánom č. 6/2019-PD zo dňa 23. 1. 2019
vyhotoviteľa GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, Žilina, pracovisko Prievidza, ako
novovytvorená CKN parcela číslo 387/9 o výmere 154 m2 v prospech vlastníka CKN parcele
číslo 1124/62 (in rem).
Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne. Oprávnený z vecného bremena zaplatí povinnému
z vecného bremena odplatu 2000 eur v lehote do 30 dní od uzavretia zmluvy o zriadení
vecného bremena.
59/19 Obecné zastupiteľstvo volí – členku komisie kultúry, vzdelávania a športu Obecného
zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch z radov občanov Mgr. Miroslavu Slukovú.
60/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk
na výber dodávateľa prác „Lávka pre peších cez Lazný potok Zemianske Kostoľany“.
61/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje- zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk
na výber dodávateľa prác „Oprava šatní v budove Materskej školy Zemianske Kostoľany“.
62/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 2 v bytovom dome
súpisné číslo 5 orientačné číslo 43 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľke Miroslave Huszarovej,
bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 5/43 na obdobie 3 rokov.
63/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 5 v bytovom dome
súpisné číslo 683 orientačné číslo 53 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľovi Miroslavovi
Hulínyimu, bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 683/53 na obdobie 3 rokov.
64/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 4 v bytovom dome
súpisné číslo 683 orientačné číslo 53 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľovi Vladimírovi
Mokošovi, bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 683/53 na obdobie 1 roka.
65/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 3 v bytovom dome
súpisné číslo 683 orientačné číslo 53 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľke Milene
Bukovanovej, bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 683/53 na obdobie 3 rokov.
66/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 9 v bytovom dome
súpisné číslo 683 orientačné číslo 53 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľovi Jánovi Hulínyimu,
bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 683/53 na obdobie 3 rokov.
67/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 6 v bytovom dome
súpisné číslo 683 orientačné číslo 53 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľovi Viliamovi Ficelovi,
bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 683/53 na obdobie 3 rokov.
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68/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predĺženie nájmu bytu č. 4 v bytovom dome
súpisné číslo 682 orientačné číslo 52 na Ulici kpt. Weinholda žiadateľovi Róbertovi
Štefekovi, bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 682/52 na obdobie 3 rokov.
69/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – grafické znázornenie loga Dobrovoľného
hasičského zboru Zemianske Kostoľany podľa predloženého návrhu.
70/19 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – poplatok za vykonanie sobášneho aktu mimo
úradne schválenej miestnosti vo výške 300 €.
OZ berie na vedomie
-

Informácie starostky obce,
Diskusné príspevky poslancov.

K bodu č.18 - Záver.
Ing.J.Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným za účasť, za podporu a za diskusné príspevky.
Záver 18:30 h.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Miroslava Šurinová

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

Ing.Bronislav Bajgar

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

Zapísala:
Viera Hulínyiová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 31. 5. 2019
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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