Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 16.11.2016
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. 10. 2016.
5. Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaní dňa 12. 10.
2016.
6. Spojená výročná správa za konsolidovaný celok obce Zemianske Kostoľany za rok 2015
7. Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce.
a) Dodržiavanie zákonnosti pre povinnom sprístupňovaní informácií v organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
b) Dodržiavania zákonnosti pri uplatňovaní cestovných náhrad v organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
8. Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
9. Informácie starostky obce.
10. Diskusia.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.
K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala všetkých poslancov OZ, ospravedlnila Ing. Mareka Rolinca
a Mgr. Ivetu Meliškovú a privítala i prítomných občanov obce. 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 Miroslava Semaníka a Bohdanu Pilchovú.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Mgr. Petra Hurtiša,
za členov PaedDr. Ivanu Plachú a Bronislava Bajgara.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
K bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 12. 10. 2016.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 12.10.2016.
92/16 - program - splnené
93/16 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
94/16 - splnené, zmena doručená a zapracovaná rozpočtárkou obce
95/16 – štatutárom obce aj žiadateľom podpísaná zmluva, tretia strana dosiaľ nedoručila
podpísanú zmluvu, nie je dosiaľ účinná
96/16 - splnené, nájomná zmluva podpísaná, byt zápisnične odovzdaný
97/16 - splnené, nájomná zmluva predĺžená
98/16 - splnené, nájomná zmluva predĺžená
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99/16 - splnené, nájomná zmluva zverejnená, účinná a priestory boli prevzaté
K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaniach
dňa 12.10.2016.
Ing. Jana Školíková
→ Ing. Marek Rolinec – DHZ - vozidlo Tatra 148 – vyzvala písomne generálneho tajomníka
DPO aby naplnil svoj sľub, ktorý dal verejne, že sa uskutoční repas hasičského vozidla.
→ Ing. Marek Rolinec – stav predaja pozemkov v lokalite Pažite II – v riešení, zaslané
odvolanie voči stanovisku SPP-Distribúcia, Bratislava, má zasadať komisia do konca novembra
→ Ing. Marek Rolinec – podpora športovcov v obci – konzultácie prebehli aj vo
finančnej komisii aj na pracovnej porade, o výsledku bude informovať
→ V. Matejov – prechod pre chodcov – v riešení bude návrh na jednoduchý dopravný projekt
a možná následná realizácia
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 - Spojená výročná správa za konsolidovaný celok obce Zemianske Kostoľany
za rok 2015.
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.
K bodu č. 7 - Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce.
a) Dodržiavanie zákonnosti pre povinnom sprístupňovaní informácií
v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
b) Dodržiavania zákonnosti pri uplatňovaní cestovných náhrad v organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Ing. Jana Školíková – vyzvala k predneseniu správy o výsledkoch kontroly Ing. Jozefa Kretta
– hlavného kontrolóra obce.
Ing. Jozef Krett – správy o výsledkoch z vykonaných kontrol sa týkali subjektu
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a to Základnej školy Zemianske Kostoľany.
a) Dodržiavanie zákonnosti pre povinnom sprístupňovaní informácií v organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – stručne zhodnotil obsah správy, ktorá bola
realizovaná v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). V tejto časti
kontroly zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok neboli uložené žiadne nápravné
opatrenia. Dokument je prílohou tejto zápisnice a bude zverejnený pre širokú verejnosť
na webovej stránke obce.
b) Dodržiavania zákonnosti pri uplatňovaní cestovných náhrad v organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – v sledovanom období šk. roka 2015/2016 poukázal
na prípady porušenia zákona o cestovných náhradách. Pri posudzovaní použitia
verejných prostriedkov prihliadal aj na to, že ZŠ prijala vlastné racionalizačné
opatrenia. Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav skutočností a ich súlad so
zákonmi. Stručne predniesol niektoré kontrolné zistenia:
- porušenie - preplatené skipasy pri obhliadke lyžiarskeho strediska – odôvodnenie je
nelogické, nemá oporu v zákone, vykonaná služobná cesta - neefektívna, neúčinná,
nehospodárna a neúčelná.
- porušenie - použitie vlastného motorového vozidla - dvaja zamestnanci školy,
použili dve osobná autá na rovnakú pracovnú cestu, obaja preplatené náklady dodatky v predložených cestovných príkazoch majú pochybný zámer
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uskutočnené zahraničné cesty v čase racionalizačných opatrení pre školu sú podľa
názoru kontrolóra neadekvátne aj z dôvodu nepreukázateľnosti výsledkov
a zlepšenia chodu školy, neboli využité dostupné programy financované z EÚ ako
Comenius, Socrates v rámci možností
pri realizácii služobných ciest bolo zistenie porušenie § 5 zákona o finančnom
riadení
vnútorná smernica - odporúča doplniť o povinnosť mať osobné motorové vozidlo
havarijné poistenie pri zahraničnej ceste - následky škody by niesla obec, keďže
škola by finančné prostriedky na mimoriadnu situáciu nemala
vnútorná smernica - zákonom nepreukázateľné všetky nároky - odporúča upraviť
v smernici, že všetky preukázané náklady musia byť predložené naraz a pri
vyúčtovaní cestovného príkazu, inak sa na ne nebude prihliadať.

Nespochybňuje možný prínos zo zahraničných ciest, ale poukazuje na hospodárnosť,
manažérske schopnosti a hľadanie iných zdrojov financovania a nielen z obecného rozpočtu
a od rodičov žiakov. Kontrolovanému subjektu bola stanovená lehota na predloženie opatrení
na nápravu nedostatkov do 30.12.2016
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii.
Ing. Bronislav Bajgar – zaujímal sa, či podľa kontrolóra došlo k škode.
Ing. Jozef Krett - poukázal na fakt, že škola je v racionalizačnom opatrení a aj keď v rozpočte
peniaze sú, je namieste, upozorniť ho na isté veci, aby si riaditeľ školy uvedomil, že
nespochybňuje jeho porady, školenia ale výsledok, prínos, ich potrebu hospodárne zaobchádzať
s pridelenými financiami.
Ing. Jozef Krett - doplnil, že plánovaná cesta do Anglicka na kurz anglického jazyka sa
neuskutočnila i napriek pripravenému cestovnému príkazu. Starostka po preštudovaní
dostupných materiálov o kurze nesúhlasila so zahraničnou cestou. Pracovné porady, školenia
sú informatívneho charakteru, dostupné výklady sú aj v elektronickej podobe, sám kontrolór
priznal, že si vyberá podľa vzdelávacej úrovne školiteľov, podľa obsahu, odbornosti.
Nepovažuje za prínos zúčastniť sa všetkých dostupných školení.
PaedDr. Ivana Plachá – boli vznesené isté pochybenia, ale do 30.12.2016 je lehota na prijatie
opatrení, dôležité je uvedomenie si kontroly a ponaučenie
Mgr. Peter Hurtiš – stotožnil sa s navrhovanými opatreniami pri zahraničných cestách
o povinnom havarijnom poistení vozidla v osobnom vlastníctve. Hlavnému kontrolórovi
poďakoval za precíznosť a dôslednosť vyhotovenia správy. Mrzí ho, že riaditeľ školy sa
nezúčastnil tohto verejného zasadnutia a nemohol poskytnúť vysvetlenie poslancom
a konfrontovať svoje vyjadrenia, keď sa na zasadnutiach zvykol prihlásiť k slovu.
Ing. Jozef Krett – námietky a vysvetlenia už podal písomne, niektoré akceptoval a nie sú preto
zahrnuté v správe, iné vysvetlenie už nie sú akceptovateľné.
Ing. Bronislav Bajgar - súhlasí s kontrolórom v návrhu doplniť vnútornú smernicu
o povinnom havarijnom poistení vozidla v osobnom vlastníctve
Ing. Jana Školíková – informovala, že správa je prílohou tejto zápisnice a bude zverejnená pre
širokú verejnosť na webovej stránke obce.
K bodu č. 8 - Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
Ing. Jana Školíková – vysvetlila situáciu, pri možnom prenájme nebytových priestorov po
Mudr. Juríčkovi. Uznesením 90/16 OZ schválilo prenájom na účely poskytovania zdravotnej
starostlivosti, do termínu 28.10. 2016 sa neprihlásil žiadny záujemca, problematikou sa zaoberá
OZ a vyzýva poslancov na pripomienky, ako ďalej riešiť tento priestor či aj na iné účely.
Mgr. Peter Hurtiš – vyjadril svoj názor, že termín bol krátky a prikláňa sa k udržaniu
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Odporúča zaujať aktívnu politiku hľadania a obsadiť aj
keď to nebude hneď, priestor doktorom, všeobecným, resp. špecialistom.
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Ing. Jozef Krett – poukázal na nehospodárnosť neobsadenia ordinácie a platenia energií a iné,
nevyhnutné sa javia termíny hľadania, či do konca roka atď. dohodou. Je tu aj možnosť 3
mesačnej výpovednej lehoty.
Mgr. Peter Hurtiš – uprednostňuje verejný záujem aj za cenu platenia energií, počkať na
vhodného kandidáta.
PaedDr. Ivana Plachá – myslí si, že sme v situácii, kedy si nemáme moc z čoho vyberať, aj
po skúsenostiach z minulosti z VÚC, inzerciu považuje za vhodnú, určite nie termín len do
konca roka, počkať do februára / marca 2017
Ing. Jozef Krett – odporúča platenú inzerciu v regionálnom periodiku Prieboj ako aj
v lekárskych dostupných médiách.
Ing. Bronislav Bajgar – inzerciu by formuloval s dodatkom, že uprednostňujeme záujemcu
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Prebehla voľná diskusia o možnostiach prenájmu nebytového priestoru, termínu a prípravy
obsahu uznesenia.
Ing. Jana Školíková – požiadala návrhovú komisiu o prípravu uznesenia na schválenie.
K bodu č. 9 - Informácie starostky obce.
Ing. Jana Školíková – informovala o aktivitách v obci:
- výber dodávateľa a začatie realizácie prác Parkovacie miesta bytovka Domovina 388
- výber dodávateľa a začatie realizácie prác Sociálne zariadenia pri knižnici v DK SNP
- výber dodávateľa prác Oplotenie MŠ
- výber dodávateľa prác Rekonštrukcia omietok Potraviny Domovina
- prieskum trhu a zadanie objednávky na dodávku a montáž pomerných rozdeľovačov tepla
v nájomných bytoch v bytovkách vo vlastníctve obce na ulici Kpt. Weinholda 682 a 683
- prieskum trhu a zadanie objednávky na montáž elektroinštalácie na dopojenie vianočného
osvetlenia, začatie prác
- pokračovanie v realizácii prác Rekonštrukcia barokovej kúrie a inžinierske siete – riešenie
elektrickej prípojky, kanalizácie a čistenia pivnice
- pokračovanie v realizácii prác Oprava a údržba stĺpov miestneho rozhlasu – B. Nemcovej,
J. Hagaru, Ľ. Štúra, Domovina, 4. apríla (2 stĺpy), Kpt. Nálepku, nezačatá Pod horou
- realizácia pamiatkového výskumu nehnuteľných kultúrnych pamiatok Sýpka a Kišasoňkin
kaštieľ, príprava dokumentácie a materiálov na podanie žiadosti z programu Obnovme si
svoj dom
- zadanie spracovania vizualizácie a realizácie prác interiérového riešenia a vstupnej chodby
do Domu kultúry SNP pred tanečnou sálou – bar, obklady, šatňa, interiérové vybavenie
- spracovanie výzvy a jej zverejnenie na výber dodávateľa prác „Lávka cez Lazný potok –
projektová dokumentácia“
- zo strany štátu bola vykonaná kontrola protipovodňového vozíka a kontrola plnenia úloh
preneseného výkonu štátnej správy
- účasť na 280. výročí vysviacky evanjelického kostola, vyzdvihujem vysokú úroveň
podujatia
- spomienkový obrad na sviatok Všetkých svätých v dome smútku
- oslava 60.výročia otvorenia základnej školy, v mene obce som ocenila všetkých
prítomných súčasných i bývalých pedagogických i nepedagogických pracovníkov
a udelila ďakovnú plaketu In memoriam Mgr. Jánovi Cigáňovi
- cez elektronické trhovisko bolo v zmysle rozpočtu zabezpečené obstaranie dodávkového
vozidla, prebieha jeho výroba
- cez elektronické trhovisko bola v zmysle rozpočtu zabezpečená škrabka na zemiaky pre
potreby Školskej jedálne MŠ, v súčasnej dobe zabezpečuje školská jedáleň stravu pre 65
detí, 35 dôchodcov a 12 zamestnancov
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prebehla kontrola protipovodňového vozíka zo strany štátu a kontrola obecných budov, 99
% opatrení sú značenia, informačné tabuľky

K bodu č.10 - Diskusia.
Ing. Jana Školíková – dala priestor poslancom na diskusiu a o prednesenie žiadostí
Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti –
predseda Mgr. Hurtiš – predseda Mgr. Hurtiš – komisia riešila 3 žiadosti, zisťovaním komisia
dospela k záverom a vyhotovila zápisy, ktoré sú súčasťou tejto zápisnice
Komisia stavebná a územného rozvoja obce – predseda Vladimír Matejov – najskôr sa
poďakoval za účasť kolegov a pomoc starostky počas osláv 60. výročia školy a zároveň
ospravedlnil riaditeľa školy z neúčasti na tomto rokovaní pre zaneprázdnenosť
- ako predseda oboznámil občanov so žiadosťami v mesiaci október, november. Doručené
žiadosti boli vybavené priebežne.
- spýtal sa na plánované stretnutie so starostom obce Kamenca pod Vtáčnikom, či sa
uskutočnilo, kde predmetom je kanalizácia v obci.
- spýtal sa na stĺpy, ktoré sú na súkromnom pozemku a hrozí, že naklonený môže padnúť
Ing. Jana Školíková – reagovala, že dnes sa zúčastnila II. snemu ZMOHN a zasadnutia MAS
v Čereňanoch, kde popri iných témach, nebol priestor na rozhovor so starostom, mal svoje
ďalšie povinnosti. Stĺpy na súkromnom pozemku sa riešia dohodou. Sme v situácii, kedy istý
nesúhlasí vlastník s prácami osadenia nového stĺpu vedľa starého na jeho pozemku,
s vlastníkom rokujeme.
Ing. Jozef Krett – je to verejnoprospešné zariadenie, vo verejnom záujme, ťarchu na pozemok
vlastníka rozhodnutím súdu
Ing. Jana Školíková – stručne informovala o aktivitách z rokovania Snemu ZMOHN
a rokovaní Miestnej akčnej skupiny v Čereňanoch: dotácie pre MAS - čerpanie eurofondov,
rýchlostná cesta R2 – ostáva prioritou aj s podporou TSK a 52 obcí v okrese Prievidza, téma
opatrovateľskej služby, Nemocnica v Bojniciach a iné.
Občania:
p. Oršulová – poukázala na fakt, že aj MUDr. Marcinka má svoj vek; aby obec neostala bez
lekára.
Ing. Jana Školíková – problematikou sa zaoberá, ťažko sa rieši, TSK - VÚC, kde kompetentní
majú možnosť rozhodovať a byť súčinní nechávajú tak občanov aj samosprávu
v pochybnostiach ako sa situácia dá zlepšiť. Ich úlohou pri skončení doktora v obci je
zabezpečiť nástupcu a ten pacientov preberie aj so zdravotnými záznamami. Je v kontakte
s reprezentantom Unikliniky, kde očakáva prísľub čo i len zistenia voľných všeobecných
lekárov a záujmu ponúknuť priestor v našej obci. Verí, že pri ukončení doktor Marcinka
oznámi v dostatočnom predstihu a preberanie ambulancie, resp. zdravotných záznamov
pacientov bude oveľa zaujímavejšie pre budúceho doktora, ktorý bude mať maximálne
naplnený stav pacientov, čo sa nedá povedať o súčasnom stave po MUDr. Juríčkovi.
Ing. Jana Školíková – ukončila diskusiu.
K bodu č.11 – Návrh na uznesenie.
Mgr. Peter Hurtiš – predniesol návrh na uznesenia
100/16 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania podľa predneseného návrhu.
101/16 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda Mgr. Peter Hurtiš,
členovia PaedDr. Ivana Plachá, Ing. Bronislav Bajgar.
102/16 Obecné zastupiteľstvo odporúča – starostke obce zverejniť ponuku na prenájom
nebytových priestorov č. 103, 104 a príslušný podiel na spoločných priestoroch v budove
zdravotného strediska za účelom poskytovania zdravotníckych služieb. Výzvu
odporúčame uverejniť v regionálnych periodikách a v špecializovaných medicínskych
časopisoch podľa vlastného uváženia do 31.12.2016.
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Kontrolu plnenia uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12. 10. 2016,
- Vyjadrenia k diskusným príspevkom predneseným na rokovaní obecného zastupiteľstva
dňa 12. 10. 2016,
- Spojenú výročnú správu za konsolidovaný celok obec Zemianske Kostoľany za rok
2015,
- Správy o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce v organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – Základná škola, J. A. Komenského 161/6,
Zemianske Kostoľany zamerané na dodržiavanie zákonnosti pri povinnom
sprístupňovaní informácií a na dodržiavanie zákonnosti pri uplatňovaní cestovných
náhrad,
- Informácie starostky obce a predsedov komisií
- Diskusné príspevky starostky obce, poslancov obecného zastupiteľstva a občanov
K bodu č.12 - Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným za účasť a za diskusné príspevky. Plánované OZ 14.12.2016.
Záver 18:50 hodina.
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Semaník

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

Bohdana Pilchová

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 21.11.2016
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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