Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 14.03.2018
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 24. 1. 2018.
5. Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 24. 1. 2018.
6. Súbor rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu obce č. 1/2018.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.
8. Správa z kontroly o plnení rozpočtu v roku 2017.
9. Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor
Zemianske Kostoľany“.
10. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce..
11. Informácie starostky o činnosti obce.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.
K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala poslancov OZ, informovala o uznášaniaschopnej účasti 7 z 9
poslancov, Ing. Marek Rolinec sa neospravedlnil, Miroslav Semaník ospravedlnený. Privítala
prítomných občanov obce a 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 Petra Rybára a Ing. Bronislava Bajgara.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Mgr. Petra Hurtiša, za
členov Mgr. Ivetu Meliškovú a Vladimíra Matejova.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 24. 1. 2018.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 24.1.2018
1/18 – program - splnené
2/18 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
3/18 – splnené, zverejnené na úradnej tabuli najmenej 15 dní, aj na webovej stránke obce
v zmysle platnej legislatívy, účinné a platné
4/18, 5/18, 6/18 – splnené, ceny odovzdané laureátom na slávnostnom obrade 3.3.2018 aj za
prítomnosti niektorých poslancov
7/18 - splnené - vypracovaná nájomná zmluva, podpísaná, zverejnená , účinná a platná
8/18 - splnené - vypracovaná nájomná zmluva, podpísaná, zverejnená , účinná a platná
9/18, 10/18, 11/18 – splnené – odovzdané do učtárne, spracované zmluvy, podpísané zo strany
obce, toho času bez podpisu žiadateľov
12/18 - splnené – odovzdané do mzdovej učtárne, vo výplatnom termíne vyplatené
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Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 24. 1. 2018.
Ing. Jana Školíková – reagovala na príspevky, ktoré neboli zodpovedané, neúplné informácie
len doplnila:
→ Ing. Bronislav Bajgar – kampaň na plastový odpad a triedenie odpadu
Ing. Jana Školíková – čiastkový leták triedenia odpadu bol vložený do posledného čísla
časopisu Informátor 2/2017, aby občania zvýšili pozornosť na zmeny v zbere odpadu.
Pripravuje sa širšia propagácia, osveta pre občanov odpadového hospodárstva v obci, občania
sú často nedisciplinovaní, zvyšujú náklady, maria úsilie separovať.
→ Mgr. Iveta Melišková – oprava zrkadla smer Pažite
Ing. Jana Školíková – zrkadlo je fólia a pravdepodobne mrazivým počasím je zájdené, hmlisté,
vymení sa fólia, ak nebude funkčné zrkadlo, zakúpia nové a kvalitnejšie.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 – Súbor rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu obce č. 1/2018.
Ing. Jana Školíková – informovala o zverejnení tohto dokumentu na úradnej tabuli najmenej
15 dní, aj na webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy a vyzvala predsedu finančnej
komisie
Peter Rybár – stručne predniesol a vysvetlil zmenu rozpočtu obce č. 1/ 2018, ktorá je prílohou
zápisnice. Zrekapituloval položky rozpočtu: v príjmovej časti 23 487 €, vo výdavkovej časti
23 487 €, rozdiel 0 €.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 7 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.
K bodu č. 8 - Správa z kontroly o plnení rozpočtu v roku 2017.
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, budú prílohami tejto zápisnice. Vo forme návrhu má
pripravenú ďalšiu správu z vykonanej kontroly, ktorá sa týka tvorby a čerpania fondu údržby
a opráv s termínom na predkladanie pripomienok do 29. 4. 2018, nakoľko je obsiahla.
Ing. Bronislav Bajgar – upozornil na chybu v správe o kontrolnej činnosti za rok 2017 v bode
č. 5, na strane 3 - bude opravená.
K bodu č. 9 - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný
dvor Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – informovala o možnosti a zámere zriadiť v obci zberný dvor na
zabezpečenie zberu odpadu, odpredaj parcely do vlastníctva obce od SE,a.s. je v schvaľovacom
procese, reaguje na výzvu Ministerstva životného prostredia o NFP podaním žiadosti na dotáciu
zriadenia zberného dvora, dotáciu je možné využiť aj na projektovú dokumentáciu, časť
výdavkov na kúpu pozemku, oplotenie, budovy, zariadenia, stroje a iné. Ozrejmila aj
neoprávnené výdavky. Metodicky spolupracuje s overenou spoločnosťou OPEN DOOR Šaľa
a preto predkladá na schválenie návrhovej komisii : Zmluvu o službách medzi obcou
Zemianske Kostoľany a OPEN DOOR, s.r.o. Šaľa, ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov. Poslanci mali možnosť sa v dostatočnom predstihu so zmluvou
v plnom znení oboznámiť.
Ing. Bronislav Bajgar – doplnil, že tento zámer v plánovanej lokalite nezhorší kvalitu života
v našej obci, reagujeme na povinnosť obce a legislatívu, je potrebné sa zaoberať odpadovým
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hospodárstvom a vývozom, zabránime existencii čiernych skládok, ktoré sú náročné na
likvidáciu a zberný dvor bude dostupnejší pre občanov.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok
K bodu č. 10 - Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce.
Ing. Jana Školíková – informovala o vyhlásených výzvach v minulosti na prenájom
nehnuteľného majetku, do termínu sa nikto neprihlásil, do podateľne bola doručená žiadosť na
prenájom nebytových priestorov na miestnej tržnici za účelom zriadenia predajne pekárenských
výrobkov za výšku nájmu 35 €/mesiac bez energií a služieb spojených s nájmom.
Mgr. Peter Hurtiš – považuje spoločnosť za serióznu, v meste Partizánske má fungujúce
prevádzky a široký sortiment, ktorý zvýši konkurenciu.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok
K bodu č. 11 – Informácie starostky obce.
Ing. Jana Školíková – stručne informovala o jednotlivých aktivitách: v roku 2018 je v súlade
s rozpočtom obce naplánovaných niekoľko finančne náročných investičných akcií, niektoré nie
sú naplánované, ale reagujeme na výzvy, ktoré vyhlasujú riadiace orgány na podávanie žiadostí
o poskytnutie dotácií, v prípade úspešnosti žiadosti bude spracovaný návrh na zmenu rozpočtu.
 Podané žiadosti o dotáciu:
Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany – na základe výzvy
riadiaceho orgánu bola žiadosť doplnená o požadované informácie.
Osvetlenie prechodov pre chodcov – spracovaná projektová dokumentácia, žiadosť o dotáciu
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR podaná.
Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku – žiadosť o dotáciu na základe výzvy Úradu
vlády SR podaná – v minulom roku bola výzva zrušená, všetci žiadatelia neúspešní.
Ihrisko TJ Slovan – nadstavba prevádzkovej budovy – spracovaná projektová dokumentácia,
žiadosť o dotáciu na základe výzvy Slovenského futbalového zväzu podaná.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – na základe doručeného rozhodnutia o neschválení
dotácie pre našu obec, bolo podané odvolanie, nakoľko som presvedčená, že sme splnili všetky
podmienky uvedené vo výzve vyhlásenej MV SR aj všetky náležitosti v zmysle platnej
legislatívy vzťahujúcej sa na poskytovanie dotácií z MV SR. Nakoľko bola vyhlásená nová
identická výzva, pre prípad, že by nášmu odvolaniu nebolo vyhovené, pripravujeme už novú
žiadosť o poskytnutie dotácie na daný účel.
Projektová dokumentácia obnovy Kišasonkinho kaštieľa – žiadosť o dotáciu z programu
MK SR Obnovme si svoj dom podaná – apríl, máj 2018 očakávame vyhodnotenie
Projektová dokumentácia obnovy Obytnej veže – žiadosť o dotáciu z programu MK SR
Obnovme si svoj dom podaná - apríl, máj 2018 očakávame vyhodnotenie
Zberný dvor Zemianske Kostoľany – podaná žiadosť o prevod vlastníctva pozemku na obec
za účelom zriadenia zberného dvora, zverejnená výzva na podávanie cenových ponúk na
spracovanie projektovej dokumentácie, následne bude spracovaná žiadosť o poskytnutie
dotácie.
 Ďalšie začaté projekty:
Inžinierske siete IBV Pažite II. – uskutočnilo sa rokovanie so SSE-distribúcia, spracujú
technické podmienky, ktoré majú byť zohľadnené pri spracovaní projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie, je reálny predpoklad, že realizáciu rozvodov elektrickej energie zabezpečí
SSE-distribúcia na vlastné náklady okrem prekládky existujúceho elektrického vedenia.
Parkovacie miesta a spevnené plochy na Ul. kpt. Weinholda – projektová dokumentácia je
spracovaná, ide na vyjadrenie kompetentným orgánov za účelom vyjadrenia k vydaniu
stavebného povolenia
Parkovacie miesta a spevnené plochy na Ul. 4. apríla (okolie budovy klubu dôchodcov) –
zabezpečujeme nové vyjadrenia, nakoľko niektoré už stratili platnosť, navyše je potrebné
dopracovať ešte projekt prekládky telekomunikačných sietí a vodovodu.
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Lávka pre peších cez Lazný potok – snaha zabezpečiť financovanie projektu cez výzvy MAS,
ktoré budú zverejňované postupne v rámci dvanástich opatrení. Rozpočet 30 000 €, ak neprejde
tento projekt v zálohe máme ďalšie dve alternatívy, na túto akciu vybavujeme stavebné
povolenie – obec je členom Miestnej akčnej skupiny
Repass hasičského vozidla – bola doručená podpísaná zmluva na repass vozidla
z Ministerstva vnútra SR, repas na základe zmluvného vzťahu s ministerstvom zabezpečí
spoločnosť THT, s.r.o.
 Stanovisko obce k problematike úniku plynu, vzhľadom k šíriacim sa dezinformáciám:
Predniesla dostupné informácie občanom, ktoré boli zverejnené na webovej stránke obce, aj
miestnym rozhlasom z dôvodu opätovného zápachu a značného diskomfortu života v obci,
ktorú spôsobila firma Ekosolid ZK, s.r.o., Najnovšia telefonická informácia pred konaním OZ
z Okresného úradu Trenčín, v nočných hodinách dnes (14.3.2018) sa má konať preprava
kontajnera do Českej republiky - Vyškov, keďže na Slovensku nie je možné tento odpad
umiestniť. V minulom roku táto firma kúpila budovy v lokalite bývalých štátnych majetkov,
Okresný úrad Trenčín vydal povolenie a rozhodnutie, o ktorom nebola obec informovaná,
pretože podľa platnej legislatívy obec nebola účastníkom konania. Spoločnosť nezareagovala
ani na zmenu legislatívy od 1.1.2018, kedy je neprípustná medziskládka nebezpečného odpadu,
tento je určený priamo na likvidáciu. Uviedla bod. č. 12 na diskusiu aj k tejto téme.
K bodu č. 12 – Diskusia.
Mgr. Peter Hurtiš – pokračoval v téme - ako predseda za Komisiu ekológie, životného
prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti – reagoval, že konanie spoločnosti bolo
neseriózne, museli vedieť, že situáciu zapríčinili, aj aký je odpad v kontajneri, v hale. Myslí si,
že je naplnená skutková podstata trestného činu, zvýšili ohrozenie všetkých občanov. Dúfa, že
firma bude náležite potrestaná, niekoľkokrát sa transformovala. Podľa jeho zistení v centrálnom
registri pohľadávok štátu sú v správnom konaní (Environmentálnym fond). Po dohode s
ostatnými poslancami predkladajú deklaráciu, prečítal celé uznesenie. Starostka obce súhlasí s
týmto postupom poslancov a predkladá toto uznesenie návrhovej komisie na schválenie.
Ing. Bronislav Bajgar - poukázal na nedostatočnú legislatívu, predkladania prevádzkového
poriadku podnikateľa, ako eliminovať dôsledky, kto donúti podnikateľov plniť si svoju
oznamovaciu povinnosť, ako je zabezpečená kontrola spoločnosti pri likvidácii zo strany
Okresného úradu Trenčín, má pocit, že kompetentné štátne orgány sa správajú veľmi
nezodpovedne.
Ing. Jana Školíková – snažila sa popísať priebeh riešenia vzniknutej situácie, zúčastnila sa
stretnutia krízového štábu, firma si zanedbala svoje povinnosti, v obci má len sídlo, nemajú
schválenú prevádzku , obec nebola informovaná ani z Okresného úradu v Trenčíne o vydaní
rozhodnutia na nakladanie s nebezpečným odpadom. Pri najbližšom stretnutí zástupcov
Združenia miest a obcí Hornej Nitry ako aj ZMOSu upozorní na tento stav v legislatíve, aby
v prípade novelizácie zákona o odpadoch boli takéto situácie zohľadňované a bol upravený tak,
aby nedochádzalo k takýmto ťažko riešiteľným situáciám. Táto spoločnosť údajne obdržala
kovové sudy s pozostatkom chemickej látky od SPP-D, a.s na likvidáciu. Vzhľadom na
pretrvávajúcu situáciu a oprávnené sťažnosti občanov zverejnila obec svoje stanovisko
vyhlasením do rozhlasu o súčasnej situácii, v priebehu dní sa situácia mení, pred hodinou
dostala telefonickú informáciu z Okresného úradu Trenčín, že dnes, v nočných hodinách sa má
konať preprava kontajnera do Českej republiky, keďže na Slovensku nie je možné tento odpad
umiestniť. Všetky informácie telefonuje, sprístupňuje, vysvetľuje.
Mgr. Peter Hurtiš – samotný kontajner nespĺňa prísne podmienky prepravy, nie je zrejmé, kto
bude dozorovať presun nebezpečného odpadu.
PaedDr. Ivana Plachá – podľa jej názoru, nekompetentné osoby nakladajú s nebezpečným
odpadom a toto sú dôsledky.
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P. Ďurtová - reagovala do diskusie;
pán podnikateľ Svitok kúpil pozemky do súkromného vlastníctva v obci
a zastupiteľstvo vtedy nesúhlasilo s jeho plánovanou prevádzkou, ako je možné, že teraz o tejto
škodlivej prevádzke nevieme
k téme úniku plynu – vyjadrila sa, že od stredy mali strach, že uniká zemný plyn, bývajú
v blízkosti, toho času je už nepríjemné dýchať zápach každý deň, štípu oči, bolieva hlava,
nevyriešená situácia, každý deň zvážajú niečo cisternami do toho areálu, či sa vie, čo je
uskladnené v halách.
Ing. Jana Školíková – prebehla kontrola, resp. obhliadka miesta nehody všetkých dotknutých
štátnych orgánov, sú začaté správne konania, prevádzka nebola nahlásená ani na RÚVZ
v Prievidzi so sídlom v Bojniciach.
Mgr. Peter Hurtiš – činnosť p. Svitka posudzovali, keďže podal žiadosť o stanovisko obce
a zopakoval, že firma Ekosolid porušila rôzne predpisy a konala v rozpore so zákonom.
p. Školna – podľa jeho názoru merali únik neskoro a pri zemi
PaedDr. Ivana Plachá – podľa jej vedomostí existujú isté postupy merania, ktoré sa musia
dodržiavať
Ing. Jana Školíková – prenosné chemické laboratórium meralo hodnoty v mieste pri kontajneri
s týmto odpadom, výsledky merania boli vyhlásené a zverejnené. Predpokladá, že aj keď
kontajner odíde a nebudú vykonané príslušné opatrenia, bude cítiť mierny zápach z tej
koncentrácie istý čas naďalej z dôvodu, že kontajner sa v súčasnej dobe nachádza v hale, ktorá
bude týmto zápachom nasiaknutá.
Mgr. Peter Hurtiš – predseda za Komisiu ekológie, životného prostredia, ochrany verejného
poriadku a bezpečnosti – predložil tri žiadosti, ktorými sa komisia zaoberala, ku každej žiadosti
prebehla osobná obhliadka, vyhodnotili stav a podali stanovisko s odporúčaniami.
p. Oršula – úprimne poďakoval za pomoc a dôstojnú poslednú rozlúčku s jeho manželkou
Valeriou Oršulovou : kolektívu Komisie sociálnej a bytovej politiky, kolektívu ZPOZ, ženám
z výboru JDS, starostke obce a zamestnancom Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch.
p. Školna – spýtal sa na stav riešenia kanalizácie, bol na stretnutí so starostom Kamenca pod
Vtáčnikom.
Ing. Jana Školíková – stručne informovala a potvrdila, že vyjadrenia stratili platnosť,
plánované rokovanie dotknutých obcí so zástupcami spoločnosti StVS,a.s. B. Bystrica sa bude
týkať kanalizácie v okrese Prievidza; podľa jej názoru v rámci konania Ing. Tuliková z SOÚ
Nováky urobila niekoľko zásadných chýb, požadovala dokumenty na doplnenie, ktoré ani
nebolo potrebné doložiť, vystavila rozhodnutie na zastavenie konania, ktoré starostka
nepodpísala. Všetky podklady ku konaniu spracováva Ing. Tuliková.
Mgr. Peter Hurtiš – reagoval, v stavebnom konaní robí prieťahy a nielen obci, ale aj občanom,
odporúča situáciu riešiť personálnymi zmenami a vyvolať rokovanie s Mestom Nováky.
Ing. Jana Školíková – personálne a iné otázky SOÚ Nováky je možné riešiť napr. na zasadnutí
členov, bývajú dvakrát ročne, minulý rok bolo len jedno, a tento rok ešte nebolo zvolané.
Predpokladá, že personálne zmeny by podporili aj iní starostovia.
P. Plachý – žiada urýchlenú realizáciu spevnených plôch na Ulici kpt. Weinholda, vodiči sú
nedisciplinovaní, jazdia po tráve.
Ing. Jana Školíková – projektová dokumentácia je už vyhotovená, projektant doplní technické
správy, dôležité bude stanovisko ODI Prievidza.
K bodu č. 13 – Návrh na uznesenie.
Mgr. Peter Hurtiš - predniesol návrh na hlasovanie
13/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania podľa predneseného návrhu
14/18 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda Mgr. Peter
Hurtiš, členovia Vladimír Matejov, Mgr. Iveta Melišková.
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15/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – súbor rozpočtových opatrení – zmenu rozpočtu obce
Zemianske Kostoľany č. 1/2018 nasledovne:
Typ
Položka
rozpočtu

Názov

schválený
rozpočet

príjem

453

účelovo určené FP na rodinné prídavky

0

24

24

príjem

453

Zostatok prostriedkov z minulých rokov ZŠ

0

8 813

8 813

príjem

111 003

výnos DPFO poukázaný územnej samospráve

550 000

14 650

564 650

550 000

23 487

573 487

spolu príjem:
výdaj

642 019

výdaj

úprava

konečný
rozpočet

transfer na rodinné prídavky

0

24

24

8 813

8 813

ZŠ transfer zo ŠR na PK - zostatky min.rokov

0

výdaj

716

PD - TJ Slovan šatne

0

7 450

7 450

výdaj

635 006
spolu
výdaj:

opravy budov, objektov a ich častí /06.6.0/

35 000

7 200

42 200

35 000

23 487

58 487

Rekapitulácia

EUR

Príjmová časť rozpočtu

23 487

Výdavková časť rozpočtu

23 487

Rozdiel

0

16/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Zmluvu o službách medzi obcou Zemianske
Kostoľany a OPEN DOOR, s.r.o. Šaľa, ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov
17/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – prenájom nebytových priestorov súpisné číslo
676/80 na miestnej tržnici žiadateľovi Creatív, s.r.o., Malá Okružná 1456, 958 01 Partizánske,
IČO: 31420249 za účelom zriadenia predajne pekárenských výrobkov za výšku nájmu 35
€/mesiac bez energií a služieb spojených s nájmom.
18/18 Obecné zastupiteľstvo odsudzuje - postup firmy Ekosolid – ZK, s.r.o., Zemianske
Kostoľany pri nakladaní s odpadom obsahujúcim látku „tetrahydrotiofén“ v 10. týždni roka
2018, ktorý bol v rozpore s platnou legislatívou, čím bol spôsobený v obci silný zápach
vyvolávajúci znepokojenie a pocit ohrozenia občanov. V obci museli zasahovať záchranné
zložky integrovaného záchranného systému vrátane Kontrolného chemického laboratória za
účelom zistenia pôvodcu zápachu. Obecné zastupiteľstvo zároveň vyzýva konateľov tejto
firmy, aby sa za spôsobenú situáciu občanom obce verejne ospravedlnili. Súčasne dôrazne
žiadame, aby ďalšia činnosť firmy na území obce Zemianske Kostoľany bola zabezpečená tak,
aby sa podobná situácia viac neopakovala, a aby na území našej obce nedochádzalo
k neoprávnenej manipulácií s nebezpečným odpadom v rozpore s platnou legislatívou
a vydanými rozhodnutiami štátnych orgánov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 Kontrolu plnenia uznesení z rokovania zo dňa 24. 1. 2018
 Vyjadrenie k diskusným príspevkom z rokovania zo dňa 24. 1. 2018
 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemianske Kostoľany za rok
2017
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Správu z kontroly o plnení rozpočtu zameranej na kontrolu plnenia príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce
Informácie starostky obce v zmysle bodu č. 11
Diskusné príspevky starostky obce, poslancov a občanov v zmysle bodu č. 12

K bodu č. 14 - Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným poslancom za účasť, za diskusné príspevky a názory občanov na dianie v obci. Verí,
že negatívnych tém v obci bude menej alebo žiadne a situácia sa v krátkej dobre zlepší. Zaželala
všetkým príjemný zvyšok večera.
Záver: 19:00 hodina.
Overovatelia zápisnice:
Peter Rybár

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

Ing. Bronislav Bajgar

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 15.03.2018
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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