Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 24.08.2017
Prítomní: poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ v rámci Výzvy č. VII
Prezídia Hasičského záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR.
Spolufinancovanie projektu „Kompostéry pre obec Zemianske Kostoľany“ v rámci 23.
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov
zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov – zmena uznesenia.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala poslancov OZ, ospravedlnila z neúčasti poslancov. Privítala
prítomných občanov obce a prečítala program rokovania. 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 Miroslava Semaníka a Mgr. Ivetu Meliškovú.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Vladimíra Matejova, za
členov Bohdanu Pilchovú a Petra Rybára.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
K bodu č.4 - Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ v rámci
Výzvy č. VII Prezídia Hasičského záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR.
Ing. Jana Školíková – vysvetlila celkové rozpočtové náklady, vymenovala pripravené
dokumenty na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie a navrhuje rekonštrukciu strechy
a vyhotovenie garážových brán.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii.
Mgr. Peter Hurtiš – poznamenal, že treba rátať pri realizácii strechy s predlžením budovy
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Ing. Jana Školíková – projekty a žiadosť sú už pripravená na podanie, požiadavka prišla
neskoro, teraz sa už musí vyriešiť priestor inak, napr. preklad radiátora. Ak by sme mali riešiť
zväčšenie budovy, tak by sa museli spracovať nové projekty, podanie žiadosti na stavebné
povolenie, t.j. časovo by nebolo možné sa zapojiť do výzvy do 31.8.2017. Všetko je pripravené,
chýba len dnešné uznesenie.
K bodu č. 5 – Spolufinancovanie projektu „Kompostéry pre obec Zemianske Kostoľany“
v rámci 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov – zmena uznesenia.
Ing. Jana Školíková – vysvetlila novú informáciu od externej firmy, projekt je už podaný
a vyzvali nás na zmenu o schválení maximálnej sumy celkového spolufinancovania projektu,
kde už schválené uznesenie č. 59/17 zo dňa 12.7.2017 navrhuje zrušiť a navrhuje prijať
uznesenie vo výške 5% oprávnených výdavkov , t.j. 1 578,95 € podľa návrhu externého
manažmentu a nových skutočností. Prebehla voľná diskusia poslancov.
K bodu č. 6 – Diskusia.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii.
Ing. Bronislav Bajgar - spýtal sa na základe odozvy rodičov, aký je stav a situácia
pedagógov v základnej škole, príprava otvorenia šk. roka 2017/2018
Ing. Jana Školíková – reagovala, osobne podala žiadosť na zaradenie do programu vystúpenie
starostky na zasadnutí Rady školy v júni 2017, poukázala na potrebné pedagogické a
organizačné zabezpečenie chodu školy na šk. rok 2017/2018, na predloženie potrebných
dokumentov a zoznam učiteľov, keďže bola požiadaná o zverejnenie inzerátu na voľné pozície
učiteľov a termín ukončenia výberového konania sa predĺžil do 25.8.2017. Požiadala členov
Rady školy z radu poslancov, ktorí sa zúčastnili 23.8.2017 stretnutia, aby oboznámili
o záveroch zo zasadnutia Rady školy.
PaedDr. Ivana Plachá – oboznámila prítomných a ubezpečila, že chod školy je zo strany
riaditeľa zabezpečený a všetky učiteľské pozície sú obsadené, triednictvo aj zastupovanie. Bez
pripomienok.
p. Ďurtová - spýtala sa na nákup kompostérov, prenájom pre FO
Ing. Jana Školíková – vysvetlila plánovaný postup a rozmiestnenie kompostérov na verejné
priestranstvá aj pre rodinné domy ako služba občanom.
p. Oršula – poukázal na kompostéry aj do rezervy pre budúcu plánovanú výstavbu
Ing. Bronislav Bajgar - spýtal sa na situáciu možnej realizácie kanalizácie v obci, aký je ďalší
postup
Ing. Jana Školíková – poverila zamestnancov k overeniu platnosti dostupných vyjadrení
v spise na SOÚ, po telefonickom rozhovore bolo oznámené, že sú po splatnosti viac menej
všetky, Ing. Ďanovský osobne vyžiadal spis k nahliadnutiu a kontroloval vyjadrenia, okrem
Slovak Telekom sú všetky platné. Vyvolala stretnutie s p. Žabkom, s ktorým osobne navštívia
Ing. Tulikovú, aby odkonzultovali všetky požiadavky na doplnenie spisu, ak je to potrebné.
Mgr. Peter Hurtiš – navrhuje podať oficiálnu sťažnosť na prieťahy v konaní vo verejnom
záujme na Ing. Tulikovú, pracovníčku Spoločného obecného úradu v Novákoch. Mohla
rozhodnúť, táto situácia nevznikla zo strany investora ale z jej pochybenia.
PaedDr. Ivana Plachá – priklonila sa k návrhu sťažnosti poslanca Hurtiša a zároveň navrhla
výmenu administratívnej pracovníčky alebo spis preložiť na inú osobu SOÚ.
Ing. Jana Školíková – po celý čas obhajuje záujem realizácie kanalizácie v obci, nerozumie
postoju a rozhodnutiam Ing. Tulikovej, keďže v iných obciach v okrese boli podobné projekty
bez priechodné bez problémov.
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p. Ďurtová – spýtala sa na plánovanú výstavbu amfiteátra vzadu na terase DK SNP z minulosti,
aby počas kultúrno spoločenské akcie občania nesedeli na tráve.
Ing. Jana Školíková – je potrebné amfiteáter opäť navrhnúť a naplánovať v rámci investičných
akcií do rozpočtu.
PaedDr. Ivana Plachá – reagovala, už bola táto akcia v rozpočte, ale vysúťažená firma
odskočila od realizácie.
Vladimír Matejov – spýtal sa, na vysporiadanie pozemkov pre kanalizáciu aglomerácie
Kamenec pod Vtáčnikom a našej obce.
Ing. Jana Školíková – máme 5 nepodpísaných zmlúv a i napriek tomu máme nadpolovičnú
väčšinu súhlasov, čo je postačujúce aby bolo vo veci vydané rozhodnutie, Kamenec pod
Vtáčnikom má 11 nepodpísaných.
K bodu č. 7 – Návrh na uznesenie.
Vladimír Matejov – predniesol návrh na hlasovanie
65/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania obecného zastupiteľstva podľa
predneseného programu
66/17 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda Vladimír Matejov,
členovia Bohdana Pilchová, Peter Rybár.
67/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice v obci Zemianske Kostoľany“ realizovaný na základe Výzvy VII. PHZZ
2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi vo výške 5%
oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 1 578,95 €.
68/17 Obecné zastupiteľstvo ruší – uznesenie č. 59/17 zo dňa 12. 7. 2017.
69/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – spolufinancovanie projektu „Obstaranie záhradných
kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany“ kód výzvy OPKZP-OO1-SC1112017-23
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, Prioritná os
1, Špecifický cieľ 1.1.1 vo výške 4 283,55 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –
- Diskusné príspevky starostky obce, poslancov obecného zastupiteľstva a občanov
K bodu č. 8 - Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným za účasť, trpezlivosť, za diskusné príspevky a názory občanov na dianie v obci.
Informovala, že pravdepodobne zvolá rokovanie OZ dňa 20.9.2017. Zaželala všetkým príjemný
zvyšok leta.
Záver 17:00 hodina.
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Semaník

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

Mgr. Iveta Melišková

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 31.08.2017

Ing. Jana Školíková
starostka obce
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