Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 15.03.2017
Prítomní: poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 25. 1. 2017.
Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaní dňa 25. 1. 2017.
Súbor rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu obce č. 1/2017.
Správa hlavného kontrolóra
a) o ukončených finančných kontrolách plnenia opatrení
b) o kontrolnej činnosti za rok 2016.
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 3/2017, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
v obci Zemianske Kostoľany.
9. Vyradenie a likvidácia majetku vo vlastníctve obce Zemianske Kostoľany.
10. Výzva na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
11. Vyhlásenie výziev na dodávku tovarov Montovaná dvojgaráž.
12. Prerokovanie žiadostí.
13. Informácie o činnosti obce.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala všetkých poslancov OZ, ospravedlnila Miroslava Semaníka.
Privítala kontrolóra obce a prítomných občanov obce a prečítala program rokovania.
Peter Rybár – navrhol zmenu v programe a to vynechať bod č. 8, z dôvodu ďalšieho
pripomienkovania VZN v rámci komisií. Bez pripomienok.
Ing. Jana Školíková - starostka zopakovala návrh poslanca, body 1.-7. ostávajú, ďalšie
v poradí sa posúvajú o jeden bod. To znamená, že program bude mať 15 bodov.
OZ schvaľuje program rokovania podľa zmeneného predloženého návrhu.
K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Ing. Jana Školíková – za zapisovateľku určila Mgr. Eriku Matejovičovú, za overovateľov
zápisnice Ing. Bronislava Bajgara a Mgr. Petra Hurtiša.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Bohdanu Pilchovú, za členov
Mgr. Ivetu Meliškovú a Petra Rybára.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
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K bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 25.01. 2017.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 25.01.2017
1/17 - program - splnené
2/17 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
3/17 - schválené nariadenie bolo zverejnené v zmysle platnej legislatívy na úradnej tabuli
najmenej 15 dní, aj na webovej stránke obce, je účinné a platné
4/17 - schválené nariadenie bolo zverejnené v zmysle platnej legislatívy na úradnej tabuli
najmenej 15 dní, aj na webovej stránke obce, je účinné a platné
5/17 – splnené, zmena podpísaná, zverejnená, podpísané aj pristúpenie splnenia záväzku
6/17 – splnené, zmluva podpísaná, platná, účinná, zverejnená
7/17 – splnené, zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná, platná, účinná, zverejnená
8/17 – splnené, zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná, platná, účinná, zverejnená
9/17 – splnené, zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná, platná, účinná, zverejnená
10/17 – uznesenie odovzdané do učtárne na likvidáciu majetku
11/17 – v plnení, vypracovanie zjednodušenej štúdie križovatky na ulici 4.apríla a ulici
Partizánska, nový prechod pre chodcov, osvetlenie, potom riešenie projektovej dokumentácie
12/17 – existujú z minulosti dokumenty rozpočty, s ktorými boli na pracovnej porade poslanci
oboznámení, kde došlo k dohode, že výzva bude pripravená a zverejnená
13/17 – v plnení, výzva nebola zverejnená, poslanci obsah tejto výzvy prerokovali a upresnili
na spracovanie
14/17 – do prípravy materiálov na OZ neprebehlo stretnutie s výborom TJ Slovan, dnes sa
uskutočnilo stretnutie so zástupcami výboru a dohodli sa na spracovaní požiadaviek
a podmienok na spracovanie výzvy
K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaniach
dňa 25.01.2017.
Ing. Jana Školíková – reagovala na diskusné príspevky zo dňa 25.01.2017:
Vladimír Matejov – k téme životného prostredia starostka vyvolala rokovanie s riaditeľom
ENO, ktorý ju ubezpečil, že všetko je v rámci legislatívy v poriadku. Všetky podklady odovzdal
polícii, keďže bolo podané trestné oznámenie od iných dotknutých subjektov.
p. Jánošová - štúdia je vyhotovená, dnes je pripravené uznesenie na schválenie výzvy na
výber dodávateľa prác „Projektová dokumentácia parkovacích spevnených plôch na Ulici kpt.
Weinholda“.
p.Maslonka – IBV Pažite – Téčko - inžinierske siete áno, ale bez plynu.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 – Súbor rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu obce č. 1/2017.
Ing. Jana Školíková – vyzvala predsedu finančnej komisie.
Peter Rybár – predniesol zmenu rozpočtu obce, ktorá je prílohou zápisnice. Zrekapituloval
položky: v príjmovej časti 70 358 € a vo výdavkovej časti rozpočtu 68 358 €, rozdiel 2 000 €.
Ing. Bronislav Bajgar – poukázal na zmätočné vyjadrenie v časti úpravy, navrhuje slovo
„zvýšenie“ sumu, kvôli zrozumiteľnosti a kde sa nejedná o celkový rozpočet.
Ing. Jozef Krett – je za správnejšiu štylizáciu „zvýšenie“ a aj v budúcnosti
odporúča konkretizovať čiastky v uzneseniach.
Mgr. Peter Hurtiš – po prerátaní stĺpcov došlo k úprave súm v návrhu v niektorých riadkoch
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Ing.Jana Školíková – informovala, že bola vypracovaná aj dôvodová správa k súboru
rozpočtových opatrení č. 1/2017 a zopakovala uznesenie navrhnuté na schválenie.
K bodu č. 7 – Správa hlavného kontrolóra
a) o ukončených finančných kontrolách plnenia opatrení
b) o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Ing. Jana Školíková – vyzvala k predneseniu správy o výsledkoch kontroly Ing. Jozefa Kretta
– hlavného kontrolóra obce.
Ing. Jozef Krett – prečítal obe správy, poslanci mali časový priestor na preštudovanie
materiálov; stručne zhodnotil obsah správ, správa o ukončených finančných kontrolách plnenia
opatrení ako aj správa o kontrolnej činnosti sú prílohami tejto zápisnice a budú zverejnené pre
širokú verejnosť na webovej stránke obce.
K bodu č. 8 – Vyradenie a likvidácia majetku vo vlastníctve obce Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – podáva návrh na vyradenie a likvidáciu majetku obce Zemianske
Kostoľany v zmysle spracovanej prílohy a na základe odporučenia vyraďovacej komisie
a zápisov, ktoré sú súčasťou dokumentácie o vykonaní inventarizácie za rok 2016 z dôvodu, že
nadobúdajúca hodnota tovaru bola vyššia ako 200 Eur a túto povinnosť jej ukladá VZN Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Zemianske Kostoľany.
Ing. Bronislav Bajgar - prečítal položky 1 -14 v celkovej obstarávacej hodnote 6 166,02 €
zostatková cena všetkých položiek je 0 €, upozornil na znenie uznesenia, nie v roku ale za rok
2016.
Mgr. Peter Hurtiš - upozornil, aby tabuľka bola súčasťou uznesenia.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok. Návrhovej komisii
odporúča pripraviť uznesenie na schválenie.
K bodu č. 9 - Výzva na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
Ing. Jana Školíková – výzva bola zverejnená, do dnešného dňa nikto neprejavil záujem. Na
rokovaní OZ 16. novembra 2016 v rámci diskusie sa poslanci dohodli a prijali odporúčacie
uznesenie č. 102/16 na prenájom priestorov na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na
základe situácie navrhuje prenájom priestorov bez bližšej špecifikácie.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok. Návrhovej komisii
odporúča pripraviť uznesenie na zverejnenie výzvy na prenájom nebytového priestoru vo
vlastníctve obce v budove zdravotného strediska, miestnosť č. 103, 104 a príslušný podiel na
spoločných priestoroch na schválenie.
Mgr. Peter Hurtiš – súhlasí, ale je za uprednostnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
aby bola podmienka zapracovaná v zmluve do budúcnosti, ak sa prejaví záujem.
K bodu č. 10 - Vyhlásenie výziev na dodávku tovarov - Montovaná dvojgaráž.
Ing. Jana Školíková – predniesla návrh na zverejnenie výzvy na výber dodávateľa montovanej
dvojgaráže, z dôvodu komfortnejšieho uskladnenia techniky na jednom mieste a garážovania
hasičskej techniky.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok. Návrhovej komisii
odporúča pripraviť uznesenie na schválenie.
K bodu č. 11 – Prerokovanie žiadostí.
Komisia finančná – predseda Peter Rybár – bez žiadostí.
Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti – Mgr.
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Peter Hurtiš – bez žiadostí.
Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky – predseda Mgr. Iveta Melišková – vyhoveli
jednému žiadateľovi jednorázovej dávky sociálnej pomoci v sume 100 €.
Komisia stavebná a územného rozvoja obce – predseda Vladimír Matejov – oboznámil
občanov so žiadosťami komisie za mesiac február, marec. V rámci komisie riešia aj osobne
konzultované problémy občanov v obci:
- p. Tkáčiková pri obchode Domovina požaduje spevnenie zeleného pásu, vydláždiť
- zničený chodník od stanice smerom na ulicu Pod horou.
Ing. Jana Školíková - preverí, reagovala, že chodník je elektrárenský, dá najskôr po zimnej
údržbe auta vystriekať chodníky od štrku
Mgr. Peter Hurtiš – chodník je zvetralý a v zlom technickom stave
Ing. Marek Rolinec – hrozí riziko úrazu, odporúča poslať dožiadanie na rekonštrukciu do ENO
Komisia kultúry, športu a vzdelávania – predseda PaedDr. Ivana Plachá – bez žiadostí.
Komisia pre konflikt záujmov – Ing. Marek Rolinec – bez žiadostí.
K bodu č. 12 – Aktivity v obci.
Ing. Jana Školíková – vymenovala:
- Zabezpečenie štúdie na riešenie dopravnej situácie a vybudovania parkovacích miest
na ulici kpt. Weinholda
- Spracovanie zjednodušeného projektu na riešenie dopravnej situácie v centre obce,
zriadenie prechodu pre chodcov na ulici Partizánska
- Zadanie spracovania projektovej dokumentácie na lávku pre peších cez Lazný potok,
uzavretý zmluvný vzťah – obhliadka lokality
- Zabezpečenie súhlasu SPP-Distribúcia k Územnému plánu zóny IBV Pažite –
dopracovanie podmienok do čistopisu, zaslanie na Okresný úrad Trenčín a následne
schválenie v zastupiteľstve
- Realizácia diela oprava omietok Potraviny Domovina
- Uzavretie zmluvy na kamerový systém – dotácia OkÚ Trenčín 5 500 €
- Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR – riešenie
vlastníckych vzťahov Jožičkinej kúrie
- Spracovanie a zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výmenu umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku
- Zabezpečenie vykonania revízie multifunkčného ihriska
- Pracovné stretnutie so zástupkyňou predstavenstva COOP Jednota – otvorenie
predajne potravín, prevzatie priestoru plánované k 1.4.2016, stavebné úpravy,
predpokladané otvorenie do mesiaca
- Pokračovanie v rekonštrukcii priestorov v barokovej kúrii
- Výzvy: rekonštrukcia NKP – nie sme v zozname,
triedenie komunálneho odpadu – odpadové nádoby – nie sme v zozname marginalizované miestne komunity
- Príprava II. ročníka športovo-branného podujatia memoriálu kpt. Weinholda v
spolupráci s VÚ 1056
- Obecná kultúrna akcia - Fašiangy
- Príprava Dňa učiteľov 29.3.2017
- Príprava osláv oslobodenia obce 4.4.2017
- Prevzatie Ceny predsedu TSK v Bojniciach za Monografiu obce a Revitalizáciu
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Renesančný kaštieľ
- Udelenie Pečate rozvoja miest a obcí 2016 – výsledky zamerané na finančnú
a majetkovú bonitu, efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami a efektivita
využívania a zhodnocovania majetku (4 v okrese z 52, 23 v kraji z 271)
Ing. Bronislav Bajgar – spýtal sa na stav vybavovania kanalizácie v obci.
Ing. Jana Školíková - podala vysvetlenie k súčasnej situácii. Uskutočnilo sa rokovanie so
zástupcom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,a.s. p. Žabkom. Zo strany spoločnosti je
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stále záujem o realizáciu kanalizácie v našej obci. Administratívny problém je už známy, kde
referentka stavebného úradu na Spoločnom obecnom úrade v Novákoch požadovala doplnenie
súhlasov všetkých nehnuteľností, t.j. nad rámec a pre nesplnenie, čo v našom prípade sú 3
nepodpísané zmluvy o vecnom bremene, a to parcely E-KN pod cestou bolo prerušené konanie.
Po konzultácii uviedla, že stačil súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov z každej
nehnuteľnosti, aby konanie prebehlo v súlade s platnou legislatívou. Nevyhovela žiadosti SVS
o predĺženie lehoty. Zastavenie konania starostka nepodpísala. Na iných úsekoch v iných
konaniach referentky nepožadujú súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľností. Ide o realizáciu
diela vo verejnom záujme a preto bude robiť všetko preto, aby bolo toto konanie zvládnuté
a bolo vydané pre stavbu územné rozhodnutie.
K bodu č.13 - Diskusia.
Ing. Jana Školíková - dala priestor poslancom.
Mgr. Peter Hurtiš – informoval, že dňa 19.2.2017 sa spolu s Ing. Rolincom zúčastnil stretnutia
so zástupcami Ministerstva vnútra SR v Trenčíne, pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho
kraja ohľadom DHZ. Bola tu prednesená informácia od krajského riaditeľa HZ a prezidenta
DPO, že naša obec je zaradená na repass TATRY. Ozrejmil, že ministerstvo začína obstarávať
zásahové vozidlá a podľa kategórie B resp. C budú do funkčných DHZ prerozdeľované. Ďalej
informoval o plánovaných dotáciách ministerstva pre hasičské zbrojnice.
Ing. Marek Rolinec – prečítal propozície z tohto podujatia, informoval, že DHZ má 26
aktívnych členov a 4 žiadosti; od septembra plánuje v spolupráci so ZŠ vytvoriť hasičský
krúžok. Poukázal na fakt, že ŠKODA auto je potrebné čo najskôr predať. Doplnil, že treba
nakúpiť aj prenosnú nádrž na nácvik pre žiakov. Očakáva sa aj jedno prvozásahové vozidlo.
Bol by rád, keby sa toto všetko uskutočnilo k 130. výročiu /budúci rok 2018/ DHZ
v Zemianskych Kostoľanoch.
Vladimír Matejov –
- doplnil jednu žiadosť stavebnej komisie: žiadosť o vytvorenie parkovacieho miesta
v zelenom páse. Nesúhlasia.
- vyjadril sa, že sa vzdáva správcovstva multifunkčného ihriska.
- poďakoval Ing. Ďanovskému za spoluprácu pri riešení technických problémov v areáli
školy
Ing. Bronislav Bajgar – všimol si značne poškodený nový múrik na „školskej“ ulici.
Ing. Marek Rolinec – navrhuje zmeniť miestnosť na rokovanie OZ v zimnom období, napr.
malá zasadačka v knižnici, DK nie je možné vykúriť.
Ing. Jana Školíková – to je to jarné prechodné vykurovacie obdobie.
Ďalej informovala, že návrh VZN stiahnuté z rokovania, má jednu dôležitú zmenu a to poplatok
za hrobové miesto na 10 rokov. Na pracovnej porade prebehla diskusia o zvýšení poplatku,
komisia aj navrhla sumu. V súčasnosti máme sumu 3,31 € na 10 rokov za prenájom hrobového
miesta. Porovnala príjmy a výdavky. Od roku 2008 do 2016 t.j. 9 rokov tvorili príjmy
z prenájmu hrobových miest cca. 4 000 €. Ročné náklady na údržbu cintorína, domu smútku
boli 8000 €. Máme najnižšiu sadzbu v porovnaní iných obcí. Pre lepšiu predstavu, náklady
zahŕňajú: mzdu(správca), el. energie, vývoz KO, kosenie, revízie a i.
Ing. Bronislav Bajgar – eviduje v iných obciach sumy 20-60 Eur na 10 rokov.
- ďalej sa venoval problematike vývozu odpadu, triedenia odpadu, motivácie pre ľudí,
informovanie, lepšie separovanie a zberné nádoby
- vrece na požiadanie z Ocú, riešiť kompostéry, potreba zmeniť myslenie občanov
Ing. Jana Školíková – súhlasí, plánuje informovať a vytvoriť „malý informátor“ leták
s problematikou triedenia odpadu pre občanov.
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Ing. Marek Rolinec – navrhuje papier odkladať pre ZŠ, MŠ a zabezpečiť, zvoz resp. odvoz
spred nehnuteľností, ako aj separovaný odpad, služba občanom. Existujú motivačné videá.
Ing. Jana Školíková – boli dve alternatívy, ktoré sme predniesli organizácii zodpovednosti
výrobcov, ale pre nefunkčnosť finančných tokov, zatiaľ vybratá alternatíva nie je zrealizovaná.
Filozofiou je: čím sa vyseparuje, tým menej bude obec platiť za vývoz komunálneho odpadu.
Pokiaľ nie je funkčný systém, osveta medzi občanmi nemá význam.
Mgr. Peter Hurtiš – nutnosť riešiť bytovky, vrecia/kontajnery, priestor na separovanie, zvýšiť
povedomie občanov.
PaedDr. Ivana Plachá – zber papiera je komodita finančne ohodnotená pre školu.
Vladimír Matejov – na zber papiera nie je potrebné čakať pristavenie kontajnera, stačí položiť
pri školský kaštieľ, odloží.
p. Oršula – kladenie vencov pri Pamätníku – či bude funkčné ozvučenie: príhovor, spevácka
skupina
Ing. Jana Školíková – ozvučenie sa vždy preskúša, funguje, počas podujatia, žiaľ, áno
nefungovalo ozvučenie počas prejavu.
p. Oršula – kamerový systém – navrhuje umiestniť kamery aj smerom na hlavnú cestu do a von
z dediny zlepší sa objasniteľnosť a zníži sa kriminalita.
Ing. Jana Školíková – máme 4, idú sa doplniť ďalšie 4 a kapacita je 16 kamier, je možné ďalej
rozširovať. Kamera pred OcÚ sníma hlavnú cestu a je viditeľná aj ŠPZ
Mgr. Peter Hurtiš – kriminalita sa znižuje, hlavne majetková .
Ing. Bronislav Bajgar – snímač rýchlosti pri vjazde do obce je stále načipovaný na 60-tku
rýchlosť.
p. Oršulová – poďakovala za dotáciu z rozpočtu obce.
Ing. Jana Školíková – spevácka skupina Borinka, mužská časť sa zúčastní krajskej prehliadky,
praje veľa úspechov a ukončila diskusiu.
K bodu č.14 - Návrh na uznesenie.
Bohdana Pilchová – predniesla návrh na uznesenie:
15/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania podľa predneseného návrhu.
16/17 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda Bohdana Pilchová,
členovia Peter Rybár, Mgr. Iveta Melišková.
17/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – súbor rozpočtových opatrení v zmysle zák. č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zmenu rozpočtu obce
Zemianske Kostoľany č. 1/2017 nasledovne : zvýšenie príjmovej časti o 70 358 €,
zvýšenie výdavkovej časti o 68 358 €.
18/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – vyradenie a likvidáciu majetku obce Zemianske
Kostoľany v zmysle spracovanej prílohy – položky 1 -14 v celkovej obstarávacej hodnote
6 166,02 € na základe odporučenia vyraďovacej komisie a zápisov, ktoré sú súčasťou
dokumentácie o vykonaní inventarizácie za rok 2016.
19/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na prenájom nebytového
priestoru vo vlastníctve obce v budove zdravotného strediska, miestnosť č. 103, 104
a príslušný podiel na spoločných priestoroch.
20/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na výber dodávateľa tovarov
„Montovaná dvojgaráž“.
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21/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác
„Projektová dokumentácia – Parkovacie spevnené plochy na Ulici kpt. Weinholda
v Zemianskych Kostoľanoch“ v zmysle spracovanej štúdie.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –
- Kontrolu plnenia uznesení z rokovania dňa 25. 1. 2017
- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.
- Správu o ukončení finančnej kontroly plnenia opatrení zameranú na kontrolu príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce a na kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona
o cestovných náhradách v rozpočtovej organizácii obce.
- Dôvodovú správu k zmene rozpočtu obce Zemianske Kostoľany č. 1/2017.
- Informácie predsedov komisií o doručených žiadostiach
- Informácie starostky obce o aktivitách v obci
- Diskusné príspevky starostky obce, poslancov obecného zastupiteľstva a občanov
K bodu č.17 - Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným za účasť a za diskusné príspevky. Nasledujúce plánované OZ bude už o 3 týždne.
Záver 19:20 hodina.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Bronislav Bajgar

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

Mgr. Peter Hurtiš

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 17.03.2017
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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