Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Zemianske Kostoľany dňa 16.03.2016
Prítomní: poslanci OZ a občania podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 3. 2. 2016.
5. Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaní dňa 3. 2.
2016.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č.1/2016 o určení času
a miesta zápisu detí do 1.ročníka základnej školy.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 2/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska na území obce Zemianske Kostoľany.
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Zemianske Kostoľany v roku 2015.
9. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
10. Vyhlásenie výziev na výber dodávateľov prác.
11. Pridelenie nájomného bytu.
12. Informácie starostky obce.
13. Prejednanie žiadostí.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.

K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala všetkých poslancov OZ, prítomných občanov obce a
predniesla program OZ. Ospravedlnila sa za indisponovanosť hlasového prejavu a aj
poslancov Ing. Rolinca a Bc. Hurtiša z neúčasti na zasadnutí OZ ako aj hlavného kontrolóra
Ing. Kretta pre pracovné povinnosti.
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 Mgr. Ivetu Meliškovú a PaedDr. Ivanu Plachú.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Bohdanu Pilchovú za
členov Ing. Bronislava Bajgara a Vladimíra Matejova.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
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K bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesenia z rokovania dňa 03.02.2016.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 03.02.2016
01/16 - program - splnené
02/16 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
03/16 - uznesenie splnené, zverejnené v Prieboji, v stanovenom termíne do 14.3.2016 do
12,00 hod. bola doručená jedna ponuka a to súčasného kontrolóra Ing. Kretta.
04/16 - splnené, uznesenie odovzdané mzdovej účtovníčke
05/16 - splnené, uznesenie odovzdané mzdovej účtovníčke
06/16 - splnené, zaslané žiadateľovi na vedomie, pripravená zmluva o poskytnutí dotácie
podpísaná a následne zverejnená
07/16 - splnené, zaslané žiadateľovi na vedomie, pripravená zmluva o poskytnutí dotácie
dosiaľ nepodpísaná
08/16 - splnené, zaslané žiadateľovi na vedomie, pripravená zmluva o poskytnutí dotácie
dosiaľ nepodpísaná
09/16 - splnené, zaslané žiadateľovi na vedomie, pripravená zmluva o poskytnutí dotácie
podpísaná a následne zverejnená
10/16 – splnené, odoslané ako príloha k žiadosti o dotáciu na ministerstvo
11/16 - splnené, zaslané na vedomie aj na personálne oddelenie
K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na
rokovaniach dňa 03.02.2016.
Ing. Jana Školíková – uviedla do pozornosti, že na niektoré príspevky už reagovala priamo
na rokovaní dňa 03.02.2016 a niečo overila.
→ program OZ – zverejnená pozvánka dňa 6.12.2015 na OZ 9.12.2015 a dňa 21.9.2015 na
OZ 3.2.2015 boli podľa náhľadu v admin aplikácii, kde sa uchovávajú dokumenty webovej
stránky obce.
→ panel NFP kaštieľ – chybný údaj v súčasnosti opravený
→ penále dodávateľa prác, verejné osvetlenie – porovnala zmluvy dvoch obcí, kde
realizovala tá istá firma investičnú akciu: Z. Kostoľany a Bystričany, citovala znenie článkov
zo zmlúv. Obe sú zverejnené na webovej stránke každej obce k nahliadnutiu.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č.1/2016
o určení času a miesta zápisu detí do 1.ročníka základnej školy.
Ing. Jana Školíková – vyzvala predsedníčku kultúrnej komisie na oboznámenie návrhu
všeobecne záväzného nariadenia.
PaedDr. Ivana Plachá – uviedla, že VZN súvisí so zmenou v legislatíve. Dôležitý je článok
3, kde sa upravuje miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka podľa potrieb základnej školy.
Zároveň upozornila poslancov na text v predloženom VZN, kde je omylom nesprávne
uvedený text a citovala správne znenie, ktoré navrhuje schváliť.
Ing. Jana Školíková – doplnila, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Zemianske
Kostoľany č.1/2016 o určení času a miesta zápisu detí do 1.ročníka základnej školy bol v
zmysle zákona zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke, je
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pripravený na schválenie a je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 7 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 2/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – uviedla, že dňa 25.11.2015 bol doručený protest prokurátora
k nezákonnému stavu VZN 2/2006. OZ tomuto protestu vyhovelo uznesením č. 110/15,
ktorým VZN 2/2006 zrušilo. Stručne predniesla navrhovaný dokument od článku 1 po článok
12 podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a poukázala na dôležitosť prílohy
prevádzkového poriadku. Cenník ostal nezmenený. Overila postup schvaľovania VZN na
okresnej prokuratúre telefonicky.
Návrh bol v zmysle zákona zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce na
pripomienkovanie a webovej stránke, je pripravený na schválenie a je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 8 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Zemianske Kostoľany v roku
2015.
Ing. Jana Školíková – stručne prezentovala správy hlavného kontrolóra, ktorý bol pracovne
na rokovaní OZ v Kanianke, kde predkladal správy a považoval za dôležité zúčastniť sa
rokovania osobne. Stručne predniesla jeho názory, výroky uvedené v troch správach, ktoré sú
prílohou tejto zápisnice.
 Správu hlavného kontrolóra obce z ukončenej kontroly hospodárenia rozpočtovej
organizácie obce s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli poukázané cez rozpočet
obce v roku 2014 - keďže sa jedná o rozpočtovú organizáciu obce zameral sa hlavne
na plnenie rozpočtu pridelených finančných prostriedkov, či už zo ŠR na prenesené
kompetencie alebo z originálnych kompetencií. Zhodnotil, že celkové výdavky ZŠ
boli vo výške 304 736,41 €. Rozpočet bol po poslednej úprave plánovaný vo výške
314 787,00 €. Plnenie je na 96,81 %. Poukázal len na jednu výhradu a to centového
zaokrúhľovania. V 37 položkách bolo prekročenie v centoch, odporúča radšej do
rozpočtu položky navýšiť o 1 €, aby k tomuto nedochádzalo.
 Správu hlavného kontrolóra obce z ukončenej kontroly plnenia opatrení
z predchádzajúcich následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
obce – opatrenia, odporúčania
 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemianske Kostoľany v roku
2015 – predniesla názory a odporúčania hl. kontrolóra ohľadom zverejňovania, či
štylizácie materiálov zo zastupiteľstiev na webovej stránke.
K bodu č. 9 - Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
Ing. Jana Školíková – vyzvala predsedu finančnej komisie
Peter Rybár – predniesol návrh rozpočtového opatrenia č.1/2016, ktorý sa týkal úprav
finančných prostriedkov medzi položkami v príjmovej aj výdavkovej časti.
Ing. Jana Školíková – doplnila, že návrh rozpočtového opatrenia č.1/2016 bol v zmysle
zákona zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke, pripravený na
schválenie a je prílohou tejto zápisnice.
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K bodu č. 10 - Vyhlásenie výziev na výber dodávateľov prác.
Ing. Jana Školíková – informovala, že v I. polroku 2016 navrhuje nasledovné investičné akcie:
– výber dodávateľa prác na údržbu stĺpov miestneho rozhlasu,
– výber dodávateľa prác na vizualizáciu vstupnej haly DK SNP – II. etapa – barový pult.
– navrhuje vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle § 100, ods. 1, písm. f, bod 2
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodávateľa prác na dodávku a výmenu plynových kotlov ZŠ.
– navrhuje vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle § 100, ods. 1, písm. f, bod 2
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodávateľa prác na rekonštrukciu barokovej kúrie na celé dielo, nie len na
polovicu, ako pôvodne uvažovala. Po konzultácii s poradkyňou na verejné
obstarávanie bolo zistené, že je možné v súťažných podkladoch požadovať realizáciu
diela a financovanie na 2 roky.
K bodu č. 11 - Pridelenie nájomného bytu.
Ing. Jana Školíková – vyzvala predsedníčku komisie sociálnych vecí a bytovej politiky
k predneseniu návrhov
Mgr. Iveta Melišková – komisia riešila predĺženie a pridelenie bytu.
– komisia navrhuje OZ predĺžiť nájomnú zmluvu na prenájom nájomného bytu č. 8
s príslušenstvom v bytovke na ulici Pod horou, súpisné číslo 231, orientačné číslo 1
Dušanovi Karakovi, bytom Zemianske Kostoľany, Pod horou na obdobie 3 roky.
– komisia preverila všetky doručené doklady a navrhuje zastupiteľstvu schváliť
pridelenie nájomného bytu č. 3 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda, súpisné číslo 682,
orientačné číslo 52 Jane Kocúrikovej Frajkovej, trvale bytom Hontianske Moravce –
Opatové Moravce, Družstevná 113/7 na obdobie 3 roky.
Doplnila informáciu o predĺžení nájomných zmlúv pre ostatných nájomníkov bytoviek, keďže
viacerým končí v roku 2016 nájomná zmluva. Vyzvala občanov, aby nezabudli podať žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy a predložili príjem za predchádzajúci kalendárny rok 2015. Je
nevyhnutné, aby občania priniesli žiadosti včas, aby SIPO zareagovalo podľa potrebného
termínu úhrady platieb. Navrhuje termín do 31.5.2016.
Ing. Jana Školíková – doplnila, že od 29.4.2013 je v platnosti uznesenie 23/13 s nájmom 3 €,
ktoré treba zrušiť. Dodala, že na vchodových dverách bytoviek 682 a 683 bude vyvesený
oznam pre nájomníkov, ktorý ich bude upozorňovať na povinnosť podať žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy.
K bodu č. 12 - Informácie starostky obce.
Ing. Jana Školíková – zhrnula informácie o dianí a aktivitách v obci od začiatku roka 2016:
 Kaštieľ – dňa 12. 1. 2016 vykonaná kontrola z MPaRR SR na projekt rekonštrukcie,
dňa 4. 2. 2016 bolo doručený záznam z kontroly na mieste, ktorého záverom je, že
počas kontroly neboli zistené nedostatky. Dňa 15. 3. 2016 bola vykonaná i kontrola
z Krajského pamiatkového úradu Trenčín, výsledkom ktorej nebolo vznesenie
pripomienok závažnejšieho charakteru.
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Verejné osvetlenie – v rámci tejto akcie nás čaká ešte realizácia svetelno-technického
merania po ukončení rekonštrukčných prác, ktoré je oprávneným výdavkom projektu.
V rámci tejto akcie sa nám podarilo vyriešiť i problém s nefunkčným osvetlením od
klubu dôchodcov po ENO. Na základe dohody s riaditeľom ENO sme prevzali verejné
osvetlenie do majetku obce. Považujem to (a predpokladám, že aj poslanci) za
efektívne riešenie ako si splniť zákonnú povinnosť a zabezpečiť osvetlenie
komunikácie I. triedy v intraviláne obce. Technické zariadenie nás nestálo skoro nič,
po dohode o prevzatí do majetku obce už rekonštrukcia bola súčasťou projektu, na
ktorú máme schválenú dotáciu z fondov EÚ. Po vytýčení inžinierskych sietí,
výkopových prácach a napojení na rozvodnú skriňu boli aj tieto svietidlá sfunkčnené.
Dotácie – obec je úspešná v čerpaní ďalších prostriedkov z iných zdrojov :
- Radou pre prevenciu kriminality bola obci schválená dotácia na rozšírenie
kamerového systému o 4 kamery vo výške 6 400 €.
- Ministerstvom kultúry SR boli obci schválené dotácie na dva projekty –
Pamiatkový výskum NKP Sýpka a Pamiatkový výskum NKP Kišasonkin
kaštieľ.
Územný plán zóny „Obytný súbor Pažite II.“ – vyhotovuje sa čistopis, ktorý bude
zaslaný na obec na verejné prerokovanie s občanmi a pokiaľ sa nevyskytnú žiadne
komplikácie, v mesiaci apríl by mohol byť predložený na schválenie.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Hasičskej zbrojnice – ukončená.
Odstránenie budovy č. 445 na ulici Kpt. Weinholda – po vykonaní následných
terénnych úprav po zimnom období budú aj tieto práce ukončené.
Záplavy pivníc v rodinných domoch na ulici J. Hagaru počas trvalých dažďov – svoju
úlohu tu zohral miestny Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zabezpečoval čerpanie vody
z pivníc a kanálov. Bol oslovený vlastník kanalizácie ENO s požiadavkou na
prečistenie kanalizácie, pretože máme vážne podozrenie, že v jednej časti je
kanalizácia upchatá. Myslí si, že túto problematiku zaplavovania ulice J. Hagaru sme
neoprávnene zľahčovali a zanedbali ju, preto navrhuje, aby sme spoločne našli spôsob
odvodnenia, napríklad aj vybudovaním nových odvodňovacích žľabov s napojením do
kanálov s vyústením do dažďovej kanalizácie.
Príprava a zabezpečenie vykonania volieb do NR SR – výsledky sú zverejnené na
webovej stránke obce.
Oblasť kultúry – Reprezentačný ples obce, spoluprácu pri organizácii Plesu mládeže,
Fašiangové slávnosti s ponukou zabíjačkových špecialít a pochovávaním basy,
Babinec pri príležitosti MDŽ.
Pripravujeme : 30. 3. obrad pri príležitosti Dňa učiteľov, 2. 4. vítanie detí do života a
prijatie jubilantov v obradnej miestnosti, 4. 4. o 17.00 hod. kladenie vencov pri
príležitosti 71.výročia oslobodenia obce, 23. 4. slávnostné otvorenie kaštieľa.

K bodu č. 13 - Prejednanie žiadostí.
Ing. Jana Školíková – reagovala na žiadosti
 Žiadosť o zníženie nájomného obyvateľom bytoviek 682 a 683 na ulici Kpt.
Weinholda navrhuje hlasovať OZ o znížení nájmu a to od 1.8.2016 – 2,80
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€/mesiac/m².
 dňa 29.2.2016 podal výpoveď z nájmu nebytového priestoru Miroslav Baláž – plynie
trojmesačná výpovedná lehota. Navrhuje schváliť zámer prenajať tento priestor.
 žiadosť p. Schvandtnera a manželky - odvodnenie ulice Pažite v hornej časti –
v súčasnosti dochádza k rozkopávkam pri výstavbe rodinných domov a navrhuje
odborný posudok a riešenie tohto územia.
Komisia stavebná a územného rozvoja obce – predseda Vladimír Matejov – oboznámil
s činnosťou komisie, týkajúcej sa prejednania ohlásenia drobných stavieb, vyjadrenia
k stavbám, ktoré prejednávala priebežne. Žiadatelia budú o výsledkoch rokovaní komisie
upovedomení poštou.
Komisia finančná – predseda Peter Rybár – len zmena rozpočtu č. 1/2016 (viď bod č. 9)
Komisia kultúry, športu a vzdelávania – predseda PaedDr. Ivana Plachá - bez žiadostí.
Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky – predseda Mgr. Iveta Melišková – žiadosti
predložila (viď bod č. 11)
K bodu č. 14 - Diskusia.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov do diskusie. Bez diskusie.
J. Preťo - poukázal na chybu vo VZN č. 2/2016 v cenníku a VZN č. 1/2016 v čase od 6:00 –
22:00 hod. Ďalej poukázal na znehodnotenie židovského cintorína distribučnou spoločnosťou
pri opilovaní drevín. Navrhuje podať sťažnosť s fotodokumentáciou, dať objekt do pôvodného
stavu. Nepáči sa mu znečistenie obce skládkami. Zároveň odporúča spevnenie schodov
k „Panenke Márii“ v časti ulice Pod horou.
Ing. Jana Školíková - áno, počas 15 dní pripomienkovania návrhu, boli chyby vo VZN
odstránené. O situácii na cintoríne nevie, ale to spoločnosť neospravedlňuje. Pietne miesto
pre modliacich aj v minulosti obec upravovala, i keď to nie je v majetku obce, nevidí problém
v oprave schodov.
p. Ďurtová – vyjadrila sa, že v diskusii na veci poukazuje, ale nekritizuje. Preto ju urážajú
posmešné reči na jej osobu ohľadom osvetlenia pri klube dôchodcov, kde sa stretávajú so
ženami, nechodia tam klebetiť.
p. Hulínyi – informoval sa na zdokladovanie príjmu k žiadosti predĺženia nájomnej zmluvy,
keď bol 6 mesiacov práceneschopný
Mgr. Iveta Melišková – predkladá sa príjem za predchádzajúci rok, t.j. rok 2015, vysvetlila,
ako sa posudzuje príjem a v prípade, že by príjem nevyšiel, zákon nám umožňuje predĺžiť
nájomnú zmluvu na 1 rok, nie je dôvod mať obavy.
PaedDr. Ivana Plachá – všimla si, že robili úpravy v okolí židovského cintorína, nie je si
istá, koho je ten pozemok, preverí. Súhlasí s p. Preťom o neúcte k pietnemu miestu.
Ing. Jana Školíková – informovala, že na úseku správe daní a poplatkov je v evidencii
platiteľom dane z nehnuteľnosti Židovská náboženská obec.
Ing. Bronislav Bajgar - žiadať, aby dali pozemok do pôvodného stavu
Ing. Jozef Kováč – reagoval na zmluvu o dielo na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde
porovnával zmluvu s Bystričanmi aj inými obcami a poukázal na rozdiel v čl. 14, že naša
zmluva je zmätočná, máme právnika, advokáta a nevyužili sme služby. Spýtal sa, či spravila
starostka dodatok na predĺženie termínu realizácie, ako to urobili ostatné obce.
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Ing. Jana Školíková – odpovedala záporne. Spýtala sa, či má dodatky obec Bystričany,
Diviacka Nová Ves a iné obce
Ing. Jozef Kováč – vysvetlil, že všetko je zverejnené v centrálnom registri zmlúv, obec
zanedbala povinnosť, je zvedavý, či bude vracať dotáciu.
→
plynové kotly v ZŠ – dodal, že v roku 2014 bežali výzvy na dotáciu z eurofondov na
výmenu CZ zásobovania teplom, asi od 7.12. beží výzva ministerstva životného prostredia,
ktorá ruší zavádzanie tepla z fosílnych palív, uhlia a zemného plynu. V tejto výzve neboli
zohľadňované vyššie územné celky, samospráva, verejné budovy, ale po telefonickom
rozhovore na ministerstvo vie, že budú výzvy do pol roka aj pre školy, kde je šanca dostať
95% dotácie a využiť teplo z elektrárne, lebo ENO má certifikát ohľadom účinného
centrálneho zásobovania teplom. Myslí si, že je na zváženie, či dať 50 000 € z rozpočtu alebo
žiadať dotáciu z eurofondov, zároveň poukázal na ekonomický a environmentálny
ukazovateľ.
→
vrátil sa k OZ zo dňa 3.2.2016 – na úvod uviedol, že v minulosti sa zatajovala, menila
a falšovala zápisnica a teraz po prečítaní zápisnice je toho názoru, že zápisnica z OZ zo dňa
3.2.2016 bola falšovaná a nezhoduje sa s jeho záznamom, ktorý si nahral a skontroloval celý
obsah zvukového záznamu s textom a veľa jeho slov a viet nie sú ani v zápisnici
zaznamenané. Ako dôkaz predložil všetkým poslancom CD zvukového záznamu z celého
zastupiteľstva aj s textom, kde zvýraznil nedostatky,
ktoré podľa jeho názoru sú
zmanipulované a falšované starostkou. Nerozumie, ako toto mohli podpísať overovatelia Ing.
Bajgar a Rybár. Pre neho je to podvod. Taktiež upovedomil, že chýba číslovanie strán a je
v práve podľa nálezu ústavného zákona.
Ing. Jana Školíková – zápisnicu vyhotovuje zapisovateľka, ktorú pripomienkujú
overovatelia, po ich overení a podpísaní podpíše zápisnicu až na koniec ona a zverejňuje sa.
Dala priestor poslancom, aby vysvetlili, ako prebieha overovanie zápisnice.
Ing. Bronislav Bajgar - vyjadril sa, že zápisnica nie je odpis alebo prepis, zápisnica má byť
napísaná stručne a heslovite. Ak chce zvukový záznam vyhotovovať, má požiadať na začiatku
a buď to poslanci schvália alebo nie. Akým právom nahráva tajne. Mal na začiatku oznámiť
a nikto by mu to nezakázal. Existuje rokovací poriadok, kde je uvedené, že existuje zvukový
záznam, ktorý vykonáva zapisovateľka. Nie je si vedomý, že bol spáchaný podvod,
zapisovateľka zapracovala pripomienky, čo podpísal, za tým si stojí a podpisuje vždy každú
stranu, obojstranne. Záznam z diktafónu je pre zapisovateľku na sekretariáte prístupný pre
overovateľov k vypočutiu.
Ing. Jozef Kováč – reagoval, že vôbec nemá pravdu, čo sa týka zvukového záznamu, bol
vydaný ústavný nález, ktorý platí už 15-20 rokov, kde OZ je verejné a nikoho nemusí
oboznamovať. Podľa štandardu, každá strana sa má číslovať, ale v tom nevidí taký problém,
je to technický nedostatok. To nesvedčí, že to čo podpísal, je pravda. Niekoľko vecí, ktoré
boli skrátené, nazval to manipuláciou verejnej mienky. Zápisnicu považuje za totálne
poprekrúcanú.
p. Ďurtová - sa spýtala, či má na zázname nahranú aj jej osobu a názory, lebo si myslí, že
porušil zákon, keď tajne nahrával občanov na zastupiteľstve. Mal povedať, že nahráva.
Ing. Jozef Kováč – áno nahral a nemá p. Ďurtová pravdu, chcel číslo zákona
p. Hulínyi – ako občan prehlásil, že mal p. Kováč upozorniť nahrávanie na začiatku, je
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nezákonné natáčanie fyzických osôb, iné je, keď natáča verejného činiteľa, aj v televízii bol
takýto prípad natáčanie obecného zastupiteľstva.
Ing. Jozef Kováč – reagoval, že je to nezmysel, čo hovorí p. Hulínyi, verejná schôdza,
môžete nahrávať, mám nahraté celé zastupiteľstvo a je to na CD, nič nie je nezákonné, konal
podľa nálezu ústavného zákona a je to len tvrdenie proti tvrdeniu, vyznačil niektoré vety,
ktoré neboli takto povedané, uviedol príklad: „že k majetku obce pristupuje zodpovedne“.
A takto sa podvádza a falšuje zápisnica, je tam toho viac, len je to obsiahle.
Peter Rybár – ako overovateľ tejto zápisnice sa prihlásil do diskusie a uviedol, že jeho
zápisky úplne korešpondujú názory s textom v zápisnici a apeloval na poslancov a na
zapisovateľku, aby písala stručné zápisnice s vyjadrením podstaty, lebo už teraz je
v porovnaní s ostatnými obcami naša zápisnica nad rámec obsahu textu v zápisniciach. Zápis
si vypočuje a na najbližšom OZ sa určite vyjadrí.
Ing. Jozef Kováč - nemusia si robiť zápisky, majú zvukový záznam
PaedDr. Ivana Plachá - ozrejmila, že falšovať sa dá už len niečo, čo je hotové. Zápisnica nie
je doslovný prepis, má vystihovať podstatu veci.
p. Plachý – vrátil sa do minulosti, kedy do zápisnice po podpísaní overovateľmi sa dopísala
výška odmeny do originál zápisnice, zvukový záznam je pomôcka na výťah najdôležitejších
vecí, nie stenografovať zápis.
Ing. Bronislav Bajgar - vyjadril sa, že týmto spôsobom zasiahol do práva občana, ktorý
nechce byť v zázname, nemusia trpieť kvôli verejným činiteľom. Ide o slušnosť, dôstojnosť.
Ing. Jana Školíková – ukončila diskusiu a poďakovala za diskusné príspevky.
K bodu č. 15 - Návrh na uznesenie.
Bohdana Pilchová - predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrhy na uznesenia:
12/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania obecného zastupiteľstva podľa
predneseného programu.
13/16 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda Bohdana
Pilchová, členovia Ing. Bronislav Bajgar, Vladimír Matejov.
14/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 1/2016 o určení času a miesta zápisu detí do 1.ročníka základnej školy.
15/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Zemianske
Kostoľany.
16/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – súbor rozpočtových opatrení podľa zákona
583/2004 Z.z. , § 14, ods. 2, písm. a,b – zmenu rozpočtu obce č. 1/2016.
17/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác
„Údržba stĺpov miestneho rozhlasu“.
18/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác
„Vizualizácia vstupnej haly DK SNP – II.etapa“.
19/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle §
100, ods. 1, písm. f, bod 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodávateľa prác „Dodávka a výmena plynových kotlov
ZŠ“.
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20/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle §
100, ods. 1, písm. f, bod 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodávateľa prác „Rekonštrukcia barokovej kúrie“.
21/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
nájomného bytu č. 8 s príslušenstvom v bytovke na ulici Pod horou, súpisné číslo 231,
orientačné číslo 1 Dušanovi Karakovi, bytom Zemianske Kostoľany, Pod horou na obdobie 3
roky.
22/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – pridelenie nájomného bytu č. 3 v bytovke na ulici
Kpt. Weinholda, súpisné číslo 682, orientačné číslo 52 Jane Kocúrikovej Frajkovej, bytom
Hontianske Moravce – Opatové Moravce, Družstevná 113/7 na obdobie 3 roky.
23/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – žiadateľovi MUDr. Dušanovi Juríčkovi, so sídlom
Valaská Belá 322 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 700 € za účelom
prevádzky ambulancie všeobecného lekára v Zemianskych Kostoľanoch.
24/16 Obecné zastupiteľstvo ruší – uznesenie č. 23/13 zo dňa 29. 4. 2013 k 31.7.2016.
25/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – výšku nájmu 2,80 €/mesiac/m2 podlahovej plochy
bytu v nájomných bytoch bytových domov súpisné a orientačné číslo 682/52 a 683/53 na ulici
Kpt. Weinholda od 1. 8. 2016.
26/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zámer prenajať nebytový priestor v budove
barokovej kúrie na ulici 4.apríla, súpisné číslo 141 (Piváreň a Vináreň).
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie










Kontrolu plnenia uznesení z rokovania dňa 3. 2. 2016,
Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 3. 2. 2016
Správu hlavného kontrolóra obce z ukončenej kontroly hospodárenia rozpočtovej
organizácie obce s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli poukázané cez rozpočet
obce v roku 2014,
Správu hlavného kontrolóra obce z ukončenej kontroly plnenia opatrení
z predchádzajúcich následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
obce,
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemianske Kostoľany v roku
2015
Informácie starostky obce
Diskusné príspevky poslancov a občanov

K bodu č. 16 - Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným za účasť, pozornosť a trpezlivosť a za diskusné príspevky. Pozvala prítomných
a občanov na blížiace sa podujatia v obci: 4. apríla 2016 Kladenie vencov pri Pamätníku SNP
a 23. apríla 2016 Slávnostné otvorenie kaštieľa.
Záver : 19:15 hod.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Iveta Melišková

........................................
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PaedDr. Ivana Plachá
Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 17.03.2016
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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