Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 13.12.2017
Prítomní: poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, občania podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 15. 11. 2017.
Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaní dňa 15. 11.
2017.
6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 7/2017, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce
Zemianske Kostoľany.
8. Rozpočet obce na roky 2018-2020.
a) Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020.
9. Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2018.
10. Vyhlásenie výzvy na podávanie cenových ponúk – Projektová dokumentácia inžinierske
siete IBV Pažite II.
11. Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie výstavby futbalovej infraštruktúry.
12. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vedenia registratúry v podmienkach obce.
13. Prerokovanie žiadostí.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala poslancov OZ, informovala o uznášaniaschopnej účasti 8 z 9
poslancov, ospravedlnila Ing. Mareka Rolinca. 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 Bohdanú Pilchovú a Vladimíra Matejova.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu PaedDr. Ivanu Plachú, za
členov Ing. Bronislava Bajgara a Mgr. Ivetu Meliškovú.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
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K bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 15. 11. 2017.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 15.11.2017.
90/17 – program - splnené
91/17 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
92/17 – splnené, zaslané na vedomie do učtárne
93/17 – splnené, zverejnené na úradnej tabuli, aj na webovej stránke obce v zmysle platnej
legislatívy, účinnosť od 1.1.2018
94/17 – splnené, podpísané, zaslané, zmluva podpísaná a zverejnená na úradnej tabuli, aj na
webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy, zmluva platná, účinná
95/17 – zaslané na vedomie žiadateľovi
96/17 - splnené, zverejnené na úradnej tabuli, aj na webovej stránke obce v zmysle platnej
legislatívy, lehota na podávanie cenových ponúk trvá
97/17 – splnené, zverejnené
98/17 + 99/17 – splnené, dodatok pripravený na podpis, p. Rybárová toho času ešte neprišla
podpísať
100/17 - splnené – výzva spracovaná, zverejnená, lehota trvá
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaní
dňa 15.11.2017
Ing. Jana Školíková – reagovala na príspevky, ktoré neboli zodpovedané, neúplné informácie
len doplnila
→ p. Ďurtová – kábel – osobná obhliadka, Ing. Ďanovský preveril, kábel je telekomunikačný
medzi budovami v areáli štátnych majetkov
→ p. Ďurtová - na ulici Domovina prívesný vozík – písomne požiadala OR PZ ODI
v Prievidzi o riešenie situácie na ceste
Mgr. Peter Hurtiš – reagoval, že osobne sa snažil 5 krát stretnúť s majiteľom priamo v dome
a odkonzultovať si problém s vozíkom, neúspešne. Spracuje písomnú výzvu.
Ing. Bronislav Bajgar – reagoval, okrem toho že ohrozuje vozík plynulosť cestnej premávky
→ p. Ďurtová – stĺpy energetikov – áno, sú v zlom technikom stave, ale revízie na tieto stĺpy
majú platné a nemajú dôvod opravovať.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 – Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ing. Jana Školíková – prezentovala dokument, stručne informovala o obsahu a jeho
jednotlivých častiach. Doplnila, že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na webovej
stránke obce v zmysle platnej legislatívy 15 dní a pripomienky poslancov na pracovnej porade
boli zapracované, od občanov bez pripomienok. Návrh všeobecné záväzného nariadenia je
súčasťou tejto zápisnice.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 7 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 7/2017, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce
Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – vyzvala predsedu komisie ekológie, životného prostredia, ochrany
verejného poriadku a bezpečnosti Mgr. Petra Hurtiša na prednesenie návrhu.
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Mgr. Peter Hurtiš – stručne informoval o zmenách tohto nariadenia, s poslancami diskutovali
na pracovnej porade o návrhu, myslí, že ale 2 x 1 m³ na 1 FO vývoz nepostačuje, potrebné riešiť
počet vývozov podľa potreby, ideálne by bolo monitorovať neustále kontajnery.
Ing. Jozef Krett – mať neustále pripravené prázdne kontajnery, prináša aj isté riziko keď
ponúkame aj pre cudzích miesto na vývoz odpadu .
Ing. Jana Školíková - doplnila, že v návrhu je práve preto slovo „najmenej“ 2x, aby sme
predchádzali čiernym skládkam, bude obec vykonávať vývoz podľa dopytu. Občania sú
disciplinovaní a čierne skládky vytvárajú cudzí. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na
webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy 15 dní a pripomienky poslancov na pracovnej
porade boli zapracované, od občanov bez pripomienok. Návrh všeobecné záväzného nariadenia
je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu č. 8 - Rozpočet obce na roky 2018-2020.
a) Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2018-2020.
Ing. Jana Školíková – vyzvala predsedu finančnej komisie, aby informoval o návrhu,
upresnila, že poslanci OZ sa stretli na pracovnej porade, aby odkonzultovali rozpočet
a pripomienky boli zapracované, od občanov bez pripomienok.
Peter Rybár – stručne informoval o návrhu, rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Ozrejmil,
že v príjmovej časti je zahrnutý aj krátkodobý preklenovací úver v sume 200 000 Eur, ktorý by
mal pokryť výdavky v budúcom roku na investičnú akciu IBV Pažite II, čo ale závisí od
hospodárenia obce a výsledkov záverečného účtu.
Ing. Bronislav Bajgar - zároveň doplnil, že v rokoch 2019-2020 predpokladáme predaj
stavebných pozemkov, je to tzv. rezerva a výška úveru závisí od hospodárenia a potreby.
Ing. Jozef Krett – sa vyjadril, že zverejnenie by malo byť aj na www.slovensko.sk, má
vedomosť, že obce nezverejňujú na tento portál dokumenty aj z technického nedostatku portálu.
Peter Rybár – informoval poslancov o oprave v rozpočte v dvoch položkách, na schválenie
ho predkladá po oprave.
Ing. Jana Školíková – doplnila; návrh bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na webovej stránke
obce v zmysle platnej legislatívy 15 dní a je súčasťou tejto zápisnice. Vyzvala poslancov
k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 9 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2018.
Ing. Jana Školíková – plán práce hlavného kontrolóra bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na
webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy 15 dní a je súčasťou tejto zápisnice.
Ing. Jozef Krett – predkladá 2 x do roka plán práce, prečítal harmonogram plánovaných
kontrol, doplnil, že nie je ukončená jedna kontrola na úseku bytového hospodárstva a prechádza
do ďalšieho roka, z dôvodu personálnych zmien a dlhodobej PN zamestnankyne.
Ing. Jana Školíková – poslanci boli s plánom na pracovnej porade oboznámený a vyzvala
poslancov k diskusii, či majú aj iné návrhy. Bez pripomienok.
K bodu č.10 - Vyhlásenie výzvy na podávanie cenových ponúk – Projektová
dokumentácia inžinierske siete IBV Pažite II.
Ing. Jana Školíková – predniesla tento bod programu a vysvetlila podstatu. V rámci rozpočtu
sa plánuje výstavba inžinierskych sietí pre 33 stavebných pozemkov, podľa dopytu aj 2 pre
bytovky. Vzhľadom k tomu, že geometrické plány sú odovzdané na kataster, môžeme sa
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posunúť ďalej a po schválení uznesenia, je možné zverejniť výzvu, celý administratívny proces
je časovo náročný aj na realizáciu: spracovanie, zverejnenie výzvy, vyhodnotenie, vybavenie
stavebných povolení, výber dodávateľa, preto apeluje na schválenie uznesenia, aby v roku 2018
v prípade bezproblémového priebehu sa mohlo v septembri 2018 začať stavať. Stále platí
rokovanie so zástupcami SSE, a.s. Žilina, aby bola výstavba siete el. energie pre IBV Pažite II
zaradená medzi ich investičnými akciami, obec by ušetrila financie. Vyzvala návrhovú komisiu
na prípravu uznesenia. Bez pripomienok.
K bodu č. 11 – Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu
podpory rekonštrukcie výstavby futbalovej infraštruktúry.
Ing. Jana Školíková – bola zverejnená výzva na rok 2018, v rámci žiadosti o poskytnutie
dotácie nenávratného finančného príspevku je možné zrealizovať obnovu futbalového štadióna
v obci. Do konca roka bude odovzdaná projektová dokumentácia rozšírenia a rekonštrukcia
šatne na ihrisku, čo je jedna z podmienok príloh k žiadosti, dotácia je možná v sume max.
50 000 €, spoluúčasť 12 500 € = 20%, v prípade, že bude obec úspešná, z celého projektu
môžeme preinvestovať 62 500 €, je možné rozdeliť výstavbu na dve etapy; napr. hrubá stavba
a iné. Tieto financie nie sú zahrnuté v rozpočte, nevieme predpokladať úspešnosť, ale verí, že
obec dostane dotáciu.
Ing. Bronislav Bajgar – je rád, že sa obec bude uchádzať o NFP a zrenovuje športový areál,
kde sa asi od roku 1993 neinvestovalo. Rozumie a nevidí problém v prípadnej zmene rozpočtu
v tejto veci.
K bodu č. 12 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vedenia registratúry
v podmienkach obce.
Ing. Jozef Krett – predniesol správu a poukázal na 2 opatrenia, ktoré chápe ako len časový
nedostatok pri prechode na elektronickú registratúru k 1.1.2017; do 30.6.2018 termín na
odstránenie nedostatkov; registratúra v obci je vedená správne v zmysle platnej legislatívy.
Správa je prílohou zápisnice.
Ing. Jana Školíková – doplnila, že elektronizácia nielen registratúry ale aj IOMO,
www.slovensko.sk, elektronická schránka obce sú spustené ale nezrealizovateľné v súčasnosti,
z dôvodu vývoja funkčnosti programov a portálov na strane dodávateľa.
K bodu č. 13 – Prerokovanie žiadostí.
Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky – Mgr. Iveta Melišková - komisia prerokovala
jednu žiadosť; schválila jednorazovú dávku sociálnej pomoci v sume 100 € p. Pernisovej
a jednorázová vianočná pomoc 4 deťom v hmotnej núdzi vo veku do 18 rokov v sume 50 €.
Ing. Jana Školíková – obec obdržala žiadosť p. Mokoša o poskytnutie príspevku na spevnenie
komunikácie v časti Pažite, komunikácia nie je v pasporte ako miestna komunikácia obce
a pozemky, cez ktoré prechádza táto nespevnená cesta sú v súkromnom vlastníctve. OZ
neodporúča a stavebník má napr. aj povinnosť udržiavať v čistote prístupovú miestnu
komunikáciu na vlastné náklady.
Ing. Jozef Krett – poukázal na fakt, že by išlo vkladanie financií obce do cudzieho majetku,
neodporúča.
K bodu č. 14 – Diskusia.
Ing. Jana Školíková – začala diskusiu aktuálnou témou o zriadení zberného dvora v obci, kde
na pracovnej porade oznámila, že obec sa bude môcť uchádzať o dotáciu o NFP z operačného
programu a stručne definovala podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku
z Ministerstva životného prostredia SR, kde sú dve hodnotiace kolá na podávanie žiadostí do
30.4 a 31.8.2018. Informovala o možnom vytipovanom pozemku od SE, a.s. a potrebnej agende
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k doloženiu k žiadosti: spracovanie projektovej dokumentácie, stavebný pozemok, rozhodnúť
sa či kúpa resp. dlhodobý prenájom. Vyvolá rokovanie so zástupcami SE,a.s., poslanci sa
zhodli, že majú záujem. Z celkových oprávnených nákladov 95 %, 80% fondy EÚ, 15% štátny
rozpočet a 5% spoluúčasť obce môže byť zahrnuté oplotenie, budovy, kontajnery, váhy a iné.
Ing. Bronislav Bajgar – navrhuje schváliť uznesenie a poveriť starostku rokovaním v tejto
veci so zástupcami elektrární.
Prebehla voľná diskusia poslancov: posudzovanie vplyvov životného prostredia, vhodná
miestna obhliadka aj s projektantom, susedné objekty, budova garáže resp. čistička v objekte,
preveriť stav aj v zmysle stavebného zákona.
Ing. Jana Školíková – informovala, že obdŕžala ponuku na dotáciu na zabezpečenie
poskytovania prepravných služieb občanov tzv. sociálnym vozidlom s plošinou, každoročne sa
poskytuje obciam táto dotácia, do konca roka je málo času, potrebné preveriť dopyt po službe,
podmienky, kúpa vozidla, náklady a viac času na rozmyslenie a spracovanie projektu.
Mgr. Iveta Melišková – reagovala, táto téma je jej blízka, vie o takejto službe, ale z praxe len
jedna požiadavka na takéto vozidlo, Nováky majú sociálny TAXI; je potrebné si uvedomiť, že
služba nie je bezplatná.
Ing. Jana Školíková – informovala, že sa dňa 12.12.2017 zúčastnila s p. riaditeľom školy
v Trenčíne na Okresnom úrade, odbor školstva dohodovacieho konania; predniesli
demografický vývoj, počty detí, poradovník na kúpu pozemkov v lokalite Pažite II ako aj
neustály dopyt po nájomných bytoch v obci. Racionalizačné opatrenia boli zrušené, a tým bude
základná škola plne financovaná z prenesených kompetencii zo štátneho rozpočtu a na
originálne kompetencie financie budú[ naďalej financované z rozpočtu obce v zmysle platnej
legislatívy.
Mgr. Oliver Smida – poďakoval poslancom OZ za spoluprácu a pomoc základnej škole,
poprial krásne Vianoce
Ing. Bronislav Bajgar – vyslovil názor, že oznam „ Areál je verejne prístupný“ na oplotení
areálu školy je nevhodný, riaditeľ je zodpovedný za celý areál školy, zároveň zodpovedný za
majetok, celý objekt je v správe školy. Nové oplotenie, ktoré sa vybudovalo má uzamykateľné
bráničky, zamykajú sa!? Ako sa chráni objekt školy!?
Ing. Jana Školíková – na sociálnych sieťach dostala upozornenia od občanov, že v priestoroch
školského areálu sa nachádzajú fľaše od alkoholu a je tam neporiadok. Bráničky boli osadené
so zámerom chrániť majetok a majú byť po ukončení aktivít v škole zamknuté, v noci tam nikto
nemá mať prístup.
Mgr. Oliver Smida – reagoval, že sa zúčastnil školenia, podľa ktorého sa riadi, kľúče má
a odovzdal ich kompetentným. Je toho názoru, že areál školy je pre všetkých, porovnal iné
školy v Prievidzi a sú otvorené aj pre verejnosť.
PaedDr. Ivana Plachá – reagovala, že v tejto veci sa rieši ochrana majetku a vyvinenie sa
z ochrany majetku , zdravia a života ľudí; má byť k dispozícii časový harmonogram aktivít
v škole, zodpovedná osoba za uzamknutie bráničiek; za celý objekt školy je zodpovedný
riaditeľ.
Mgr. Peter Hurtiš – porovnal obce a mestá, ktoré využívajú športový areál škôl, dráhy, ihriská,
do budúcnosti nastaviť podmienky prevádzkovania areálu pre školu a aj pre verejnosť. Súhlasil
s označením kamerového systému a monitorovaní, aj keď vie, že stačí pri vstupe a výstupe
z obce. Myslí si, že pri súčasných možnostiach využívania areálu nie je potrebné, aby bol
otvorený neustále ale len počas aktivít.
Ing. Jozef Krett – doplnil, že správny oznam je vhodné umiestniť na bráničku nie na oplotenie
a upozorniť na monitorovanie kamerovým systémom – piktogram.
p. Plachý –
 reagoval na problematiku postupného zvyšovania daní, aj keď len o pár centov, ale či
nie je možné zvyšovať len každé dva roky, psychologický podnet
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zaujímal sa o rozpočet, je rád že akcia - parkovisko v kolónii bude v nasledujúcom roku
realizovaná
pochválil plánovanú rekonštrukciu areálu futbalového ihriska, podpora športovísk

Ing. Jana Školíková – poplatok sa zvyšuje citlivo postupne každý rok, teraz len o 0,02€, práve
preto, aby občania veľmi nevnímali nárast v posledných rokoch vyrovnania rozdielu sadzieb v
zmysle platnej legislatívy.
Ing. Jana Školíková – využila priestor v diskusii a poďakovala všetkým za krásnu vianočnú
atmosféru v kaštieli na trhoch počas podujatia „Vianoce v kaštieli“; hodnotila podujatie ako
mimoriadne úspešné, poďakovala všetkým, ktorí podujatie pripravili, zamestnancom DK SNP,
správkyni kaštieľa, občanom za ozdoby a spomienkové predmety. Oficiálne poďakovanie bude
v časopise Informátor 2/2017.
K bodu č. 15 - Návrh na uznesenie.
PaedDr. Ivana Plachá - predniesla návrh na uznesenie na schválenie:
101/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania podľa predneseného návrhu
102/17 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda PaedDr. Ivana
Plachá, členovia Ing. Bronislav Bajgar, Mgr. Iveta Melišková.
103/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
104/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 7/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce.
105/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – rozpočet obce Zemianske Kostoľany na rok
2018 na úrovni hlavných kategórií: celkové príjmy 2 044 292 EUR a celkové výdavky 2 044
292 EUR.
106/17 Obecné zastupiteľstva schvaľuje – plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2018.
107/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk
na dodanie prác „Projektová dokumentácia – inžinierske siete IBV Pažite II.
108/17 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018
k projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ v zmysle
spracovanej projektovej dokumentácie TJ Slovan – šatne.
109/17 Obecné zastupiteľstvo poveruje – starostku obce k rokovaniu so zástupcami SE,a.s.
ENO ako vlastníkom pozemku vytipovaného na umiestnenie zberného dvora vo veci zámeru
kúpy tohto pozemku.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –
- Kontrolu plnenia uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 11. 2017
- Vyjadrenie k diskusným príspevkom z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.
11. 2017
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
- Rozpočet obce Zemianske Kostoľany na roky 2019 a 2020
- Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly vedenia registratúry v podmienkach
samosprávy
- Informácie starostky obce v zmysle bodu č. 8 a 11 schváleného programu
- Diskusné príspevky starostky, poslancov a občanov
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K bodu č. 16 – Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala hlavnému
kontrolórovi, všetkým prítomným poslancom za účasť a prácu na poradách, trpezlivosť, za
diskusné príspevky a názory občanov na dianie v obci. Pozvala občanov na Batôžkový Silvester
a Novoročný koncert, ktorý sa bude konať dňa 6.1.2018 v kaštieli. Na poslednom tohtoročnom
zastupiteľstve zaželala všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka 2018
veľa zdravia, pohody a spokojnosti v rodinnom aj pracovnom živote. A keďže bude rok 2018
aj náročný a volebný, verí, že poslanci sa rozhodnú i naďalej kandidovať, aby spolupráca
a zdravá kritika na pracovných poradách priniesla všeobecný prospech občanom našej obce.
Záver 19:00 hodina.
Plánované OZ : podľa harmonogramu na rok 2018
Overovatelia zápisnice:
Bohdana Pilchová

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

Vladimír Matejov

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 18. 12. 2017
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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