Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 18.04.2018
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 14. 3. 2018.
5. Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 14. 3. 2018.
6. Správa z kontroly tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a oprav u nájomných bytov
obce Zemianske Kostoľany.
7. Žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia na projekt Zberný dvor obce Zemianske
Kostoľany.
8. Výzvy na podanie cenových ponúk na výber dodávateľa prác:
a) Rozšírenie urnového hája na miestnom cintoríne.
b) Výmena výťahu v Školskej jedálni Základnej školy v Zemianskych Kostoľanoch.
c) Klimatizácia Domu kultúry SNP.
9. Zmeny v zložení Komisie kultúry, vzdelávania a športu Obecného zastupiteľstva
v Zemianskych Kostoľanoch.
10. Predĺženie zmluvy o prenájme nájomného bytu.
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 8 z 9
poslancov, Ing. Marek Rolinec 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 Vladimíra Matejova a Mgr. Ivetu Meliškovú.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu predseda PaedDr. Ivana
Plachá, členovia Bohdana Pilchová, Miroslav Semaník.
K bodu č. 4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 14. 3. 2018.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 14. 3. 2018.
13/18 – program - splnené
14/18 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
15/18 – splnené – odovzdané do učtárne, zapracované opatrenia do rozpočtu obce na rok 2018
16/18 – splnené - vypracovaná zmluva, podpísaná, zverejnená , účinná a platná
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17/18 - nesplnené – žiadateľovi hygiena neschválila priestory na prevádzku v zmysle predpisov
18/18 - splnené - zaslané na vedomie konateľom, e-mailom zaslali ospravedlnenie, ktoré
prečítala v plnom znení
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 14. 3. 2018.
Ing. Jana Školíková – reagovala na príspevky počas diskusie ohľadom zápachu v obci,
doplnila neúplné informácie:
→ p. Školna – kanalizácia v obci – zúčastnila sa stretnutia so zástupcami StVSp, a.s. B.
Bystrica, kde prisľúbil účasť aj Ing. Žabka, nakoniec rokovanie prebehlo s generálnym
riaditeľom Ing. Svrbickým, bol doručený aj zápis z rokovania, kde téma realizácie kanalizácie
v našej aglomerácii bude ďalej pokračovať osobným stretnutím s Ing. Žabkom.
→ p. Plachý – parkovisko na ulici Kpt. Weinholda – odoslané žiadosti na vyjadrenie štátnym
organom, ktoré sú potrebné na vydanie stavebného povolenia
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 - Správa z kontroly tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv
u nájomných bytov obce Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – vyzvala k predneseniu správy o výsledkoch kontroly Ing. Jozefa Kretta
– hlavného kontrolóra obce.
Ing. Jozef Krett – stručne zhodnotil obsah správy, poukázal na 4 opatrenia, 2 odporúčania.
Správa je prílohou tejto zápisnice.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 7 - Žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt Zberný dvor obce
Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – informovala, že téma možnosti zriadiť v obci zberný dvor na
zabezpečenie zberu odpadu bola už prediskutovaná na minulom zasadnutí, spoločnosť OPEN
DOOR, s.r.o. Šaľa na základe zmluvy doručila dokument s obsahom povinných príloh, ktoré
musí žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačného
programu obsahovať. Navrhuje schváliť uznesenie na predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na
projekt „Zberný dvor obce Zemianske Kostoľany“. Zároveň je potrebné na budúcom OZ
schváliť uznesenie o spolufinancovaní projektu vo výške 5 % a aj zmenu rozpočtu. Odpredaj
parcely do vlastníctva obce od SE, a.s. už schválilo valné zhromaždenie, predstavenstvo a čaká
sa na dozornú radu. Kúpno - predajné zmluvy sú v prípravnom procese.
K bodu č. 8 - Výzvy na podanie cenových ponúk na výber dodávateľa prác:
Ing. Jana Školíková – prečítala všetky plánované investičné akcie na rok 2018, niektoré z nich
sú naviazané na rozpočet obce, niektoré na dotácie, navrhuje schváliť vyhlásenie výziev na tieto
akcie:
a) Rozšírenie urnového hája na miestnom cintoríne – navrhuje zverejnenie výzvy na podávanie
cenových ponúk na výber dodávateľa prác „Rozšírenie urnového hája na miestnom cintoríne
v obci Zemianske Kostoľany“ v zmysle spracovanej celkovej architektonickej situácie
vypracovanej v roku 2006, keďže toho času sú už len 1-2 voľné miesta.
b) Výmena výťahu v Školskej jedálni Základnej školy v Zemianskych Kostoľanoch – navrhuje
potrebnú a nevyhnutú realizáciu počas prázdnin a zverejnenie výzvy na podávanie cenových
ponúk na výber dodávateľa prác „Výmena výťahu v Školskej jedálni Základnej školy
v Zemianskych Kostoľanoch“. Možné sú dve alternatívy : výroba výťahu na miestu alebo
dodávka typizovaného výťahu a prispôsobenie stavebnými úpravami.
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c)
Klimatizácia Domu kultúry SNP – navrhuje realizáciu a zverejnenie výzvy na podávanie
cenových ponúk na výber dodávateľa prác „Klimatizácia Domu kultúry SNP v Zemianskych
Kostoľanoch“ najmä v presklenej časti knižnice, čitárne a kancelárie DK SNP.
Starostka navrhuje aj realizáciu detského ihriska mimo výzvy v zmysle smernice o verejnom
obstarávaní, vznikne komisia z poslancov a spoločne sa určia podmienky a počty.
Mgr. Iveta Melišková – vieme počet miest a zadefinujeme ich do uznesenia, alebo až vo výzve.
Ing. Jana Školíková – vo výzve.
PaedDr. Ivana Plachá – pri realizácii urnového hája na miestnom cintoríne budú rešpektovať
štúdiu z roku 2006.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 9 - Zmeny v zložení Komisie kultúry, vzdelávania a športu Obecného
zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch.
PaedDr. Ivana Plachá – informovala o uvoľnenom mieste v komisii zo zástupcov klubu
dôchodcov, výbor JDS navrhuje za členku Komisie kultúry, vzdelávania a športu Obecného
zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch p. Martu Hanckovú.
Ing. Bronislav Bajgar – na výbore JDS p. Hancková súhlasila
Ing. Jana Školíková – poďakovala za doterajšiu aj budúcu spoluprácu p. Hanckovej a vyzvala
poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 10 – Predĺženie zmluvy o prenájme nájomného bytu.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslankyňu Mgr. Meliškovú
Mgr. Iveta Melišková – bola doručená žiadosť na predĺženie nájomnej zmluvy od p.
Adamkovej v bytovom dome súpisné číslo 5, orientačné číslo 44. Komisia doporučuje OZ
schváliť predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie 3 roky.
K bodu č. 11 Informácie starostky o činnosti obce.
Ing. Jana Školíková - informovala o žiadostiach doručených do podateľne:
 na základe žiadosti Okresného súdu navrhuje zvoliť uznesením prísediacich Okresného
súdu Prievidza na volebné obdobie 2018-2022 p. Ľudmilu Rybnickú a p. Máriu
Ďurtovú, obe súhlasia, potrebné vyplniť formulár na OcÚ
 na pracovnej porade informovala o výzve, navrhuje schváliť uznesenie na predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie na výmenu športového povrchu telocvične Základnej
školy v Zemianskych Kostoľanoch, prekontrolovala podmienky, obec je oprávnená
žiadať o dotáciu, keďže škola má otvorené všetky ročníky 1. až 9., spoluúčasť je 10 %,
oslovila p. Matejova, ktorý pripravil pôdorys s rozmermi
 žiadosť o prenájom pozemku, navrhovaný pozemok je obecný a bez voľného prístupu,
len cez súkromné pozemky, z toho dôvodu aj susedné pozemky parc.č. 480/1, 491,
492/1, 493/1, 494 KN-C v k.ú. Zemianske Kostoľany vo vlastníctve obce navrhuje
odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa vlastníkom nehnuteľností susediacich
s danými parcelami.
Mgr. Peter Hurtiš – na tento stav neprišli na základe žiadosti, ale už z obhliadky v inej veci,
že obec má vo vlastníctve pozemky, ku ktorým nemá prístup.
Ing. Jana Školíková
opakovaná žiadosť p. Kováča na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce,
navrhuje odpredať časť pozemku parc.č. 142/1 KN-E v k.ú. Zemianske Kostoľany z dôvodu
hodného osobitného zreteľa; usporiadať dvor, spolunažívanie, rekonštrukcia rodinného domu.
Vladimír Matejov – osobne vykonal obhliadku v minulom období, nesúhlasil ako predseda
stavebnej komisie a poslanec v tom čase s predajom; spýtal sa, či podal aj sused p. Kučera
žiadosť na odkúpenie; má za to, že odpredať pozemok nie je fér voči p. Kučerovi, pokiaľ sa bol
informovať o rozdelení pozemkov alebo odkúpení.
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Mgr. Peter Hurtiš – situáciu pozná, p. Kučera zastával celý obecný pozemok bez súhlasu,
reagujeme na žiadosť p. Kováča nie na p. Kučeru, navrhovaný pozemok priamo nadväzuje na
rodinný dom žiadateľa
Ing. Bronislav Bajgar – zaujímal sa, či p. Kučera požiadal o odpredaj pozemku; spýtal sa na
zverejnenie zámeru, za akých podmienok bude vyhotovený geometrický plán
Ing. Jana Školíková – p. Kučera nepožiadal a ani sa neinformoval, obec dá vyhotoviť po
obhliadke s geodetom na vlastné náklady geometrický plán, aby bola dohodnutá konkrétna časť
pozemku na odpredaj, suma za vyhotovenie plánu bude zahrnutá v kúpno - predajnej zmluve.
Ing. Jana Školíková – informácie starostky obce :
v rámci verejného obstarávania cez EKS v roku 2017– 23 % úspora , t.j. 21 308 € :
plyn, energie na majetku obce: verejné osvetlenie, budovy a i.
nový správca tenisových kurtov: Milan Oršula, kontakt uvedený v areály, zodpovedne
pristupuje k práci, bude aj nové oplotenie
žiadosť o poskytnutie NFP - Zberný dvor
podala informácie o kanalizácii bod. č.5
DHZ – potrebné vykonať taktické cvičenie v roku 2018
prebieha postupné kosenie celej obce
kvetinová výsadba v centre obce, dosádzanie stromov
Plánované podujatia:
29.4. o 15:00 na miestnej tržnici Stavanie mája v spolupráci s DHZ
18.5. Noc múzeí
1.6. MDD – okolie parku a DK SNP
29.5. beseda s detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou
K bodu č. 12 – Diskusia.
Mgr. Iveta Melišková - poďakovala občanom za pomoc pri zbierke šatstva pre Charitu Sv.
Vincenta.
Mgr. Peter Hurtiš – upozornil na vývoz plastov v sobotu spoločnosťou VEPOS, kde neboli
vyvezené všetky kontajnery a pripravené vrecia na odvoz.
Ing. Jana Školíková – preverí.
Ing. Bronislav Bajgar – reagoval na výborné percento úspor v obci, navrhuje monitorovať
budovy a ich úspor jednotlivo a tým, aj v účtovnej závierke pripraviť prehľad pre porovnanie.
Bohdana Pilchová - upozornila na nebezpečne vykrivené drevené stĺpy pri železničnej stanici.
Ing. Jana Školíková – v riešení
P. Franc - spýtal sa, či obec spravila všetko, aby vyriešila situáciu v obci ohľadom zápachu
v blízkosti ich rodinného domu, prajú si, aby činnosť tejto firmy prestala, cisterny vozia do
areálu niečo hlavne v noci,
Ing. Jana Školíková – upozornila bezodkladne všetky kompetentné orgány na vzniknutú
situáciu, pri každom podnete informuje vedúcu Okresného úradu životného prostredia
v Prievidzi, telefonicky nahlasuje aj súčasný pohyb cisterien, v prípade nečinnosti, neváha
zaslať aj písomne. Zúčastnila sa snemu ZMOS, kde vystúpila s návrhom na zmenu legislatívy,
aby obec bola v takýchto prípadoch pri rozhodnutiach štátnych orgánov účastníkom konania.
Jej podnet vzali na vedomie, ďalšou úlohou je spracovať podklady pre delegátov na predloženie
ZMOSu v Bratislave a pre ústavných činiteľov. Nie je možné, aby obec nebola účastníkom
konania vo veci nakladania a likvidovania nebezpečného odpadu firmy na jej území bez
vedomia obce. Legislatíva je nedokonalá a podnikatelia sú si toho vedomí. Žiadne povolenie,
ani rozhodnutie nepodpísala na činnosť tejto prevádzky, obec ani nevedela o tejto činnosti na
svojom území obce. Okresný úrad Trenčín vydal povolenie. Vyzýva občanov, ak disponujú
dokumentom, ktorý sa týka povolenia tejto činnosti, ktorý údajne podpísala, nech ho verejnosti
predložia.
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Ing. Bronislav Bajgar – zareagoval a vysvetli ako prebiehal celý proces informovania, všetci
žijeme v obci spoločne, zdieľame rovnaké pohoršenie nad situáciou, obec využila všetky
dostupné možnosti riešenia situácie v rámci kompetencií obce.
P. Franc – uviedol, existuje zákon na vstup na súkromný pozemok, ich kontrolu a zákaz
činnosti, obec tak neurobila, tí z Trenčína tu nebývajú, denné a nočné pohyby cisterien do areálu
sú neznesiteľné, či vieme, čo tam vozia.
Ing. Bronislav Bajgar – zopakoval, že starostka nebola privolaná ku konaniu a boli zvolané
a informované všetky záchranné zložky a kompetentné orgány, zasadal krízový štáb.
Mgr. Peter Hurtiš – uviedol, že táto spoločnosť EKOSOLID ZK, s.r.o. má v areáli len sídlo,
má povolenie na spracovanie nebezpečného odpadu mobilným zariadením, prevádzka podlieha
schvaľovaciemu procesu, za komisiu by museli dať stanovisko, či súhlasíme resp. nesúhlasíme
s prevádzkou, také stanovisko nebola vydané, keďže obec nebola účastníkom konania, nebolo
nám rozhodnutie dané ani na vedomie. Obec nie je oprávnená konať, upozornila všetky
kompetentné orgány, že táto činnosť tam prebieha, starostka má snahu o zmenu legislatívy
a rieši situáciu na 120 %, sankcie a rozhodnutia môžu vydať len kompetentné orgány v tejto
veci.
P. Franc – navrhuje zrušiť firmu.
Ing. Bronislav Bajgar – zareagoval a zopakoval, že podobne ako na popolček zvírený vetrom
v lete bola zavolaná zo strany kontrola a inšpekcia, ktorú ale vopred ohlásili SE,a.s., odbor
životného prostredia vyhodnotil výsledok kontroly ako bez nedostatkov.
p. Ďurtová – ďakuje za prejavenú dôveru; apeluje na poslancov, aby riešili napr. kompenzáciu
ako kedysi dostávali „prašné“ od SE,a.s. , kvôli zhoršenému životného prostredia a zdravotného
stavu občanov.
Ing. Jana Školíková – nie je možné zo strany obce zakázať činnosť súkromnému
podnikateľovi, nevylučuje podpisovú petíciu, a tým upozorniť kompetentné orgány na
nedokonalosť a nečinnosť; podnikla kroky, ktoré môže vykonať v zmysle platnej legislatívy.
p. Školna – spýtal sa, či klimatizácia bude v celom DK SNP; kedy bude opravený chodník na
ulici B. Němcovej.
Ing. Jana Školíková – klimatizácia len v presklenej časti čitáreň, knižnica a kancelária;
chodník logicky v následnosti až po realizácii kanalizácie.
Ing. Bronislav Bajgar – nebudeme robiť chodníky teraz a potom rozkopávať.
p. Oršula – spýtal sa, o aké mechanizmy žiada obec na Zberný dvor, a či TJ SLOVAN bude
môcť využiť ich na úpravu ihriska.
Ing. Jana Školíková – zariadenia v zbernom dvore sú viazané na činnosť a pre potreby len
zberného dvora, na zelený odpad budú kompostéry.
PaedDr. Ivana Plachá - presné počty a typ mechanizmov budeme vedieť, až keď bude projekt
P. Školna – treba len zakúpiť poriadnu kosačkou so zdvihom na trávu na ihrisko.
p. Maslonka – spýtal sa na plánovanú výstavbu na okraji obce, či prebehlo vyňatie z pôdneho
fondu, z ktorej strany bude situovaná miestna komunikácia, či budú účastníkmi stavebného
konania.
Ing. Jana Školíková – reagovala, že má vedomosť o plánovanej výstavbe, investor prehodnotil
výstavbu komunikácie, vysvetlila trasu, potom pravdepodobne bude verejná vyhláška na 15 dní
vyvesená na pripomienkovanie pre účely stavebného konania.
Mgr. Peter Hurtiš – doplnil, že komunikácia musí spĺňať isté parametre.
p. Plachý – dodal, že v blízkosti je aj škôlka, existujúce rodinné domy, aby investor rešpektoval
zástavbu; čítal v Prieboji o zásobovaní teplom, diaľkové vykurovanie,
Ing. Jana Školíková – reagovala na centrálne vykurovanie, či sú občania spokojní, cca. 100
domácností.
Ing. Jana Školíková – informovala o novele zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení platnom
od 1.4.2018, navrhuje upraviť rokovací poriadok do súladu s novelou.
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K bodu č. 13 – Návrh na uznesenie.
PaedDr. Ivana Plachá - predniesla návrh na hlasovanie
19/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania podľa predneseného návrhu
20/18 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda PaedDr. Ivana
Plachá, členovia Bohdana Pilchová, Miroslav Semaník.
21/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2017-33 na projekt „Zberný dvor obce Zemianske Kostoľany“.
22/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk
na výber dodávateľa prác „Rozšírenie urnového hája na miestnom cintoríne v obci Zemianske
Kostoľany“ v zmysle spracovanej celkovej architektonickej situácie vypracovanej v roku 2006.
23/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk
na výber dodávateľa prác „Výmena výťahu v Školskej jedálni Základnej školy v Zemianskych
Kostoľanoch“.
24/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie výzvy na podávanie cenových ponúk
na výber dodávateľa prác „Klimatizácia Domu kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch“.
25/18 Obecné zastupiteľstvo volí – členku Komisie kultúry, vzdelávania a športu Obecného
zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch Martu Hanckovú.
26/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 3
v bytovom dome súpisné číslo 5, orientačné číslo 44, nájomníkovi Andrey Adamkovej , bytom
......................na obdobie 3 rokov.
27/18 Obecné zastupiteľstvo volí – v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich Okresného súdu Prievidza na volebné obdobie 2018-2022
1. Ľudmila Rybnická, nar. ................, bytom ......................,
2. Mária Ďurtová, nar. ...................., bytom ..........................
28/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na
základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2018 na realizáciu
projektu „Výmena športového povrchu telocvične Základnej školy v Zemianskych
Kostoľanoch“.
29/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie zámeru odpredať pozemky parc.č.
480/1, 491, 492/1, 493/1, 494 KN-C v k.ú. Zemianske Kostoľany vo vlastníctve obce zapísané
na LV č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa vlastníkom nehnuteľností susediacich
s danými parcelami. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dané pozemky sa
nachádzajú za záhradami rodinných domov, ktoré ich obklopujú a obec ako vlastník nemá
k nim žiadny prístup. Prístup na tieto pozemky majú len vlastníci okolitých nehnuteľností, ktoré
ich obklopujú. Vlastníkmi susedných nehnuteľností a oprávnenými žiadateľmi o odkúpenie sú:
Parc.č. 480/2, 480/3 - Judita Bošková
Parc.č. 479/1 – Juraj Slúka
Parc.č. 489, 490 – Ľubomír Cmarko
Parc.č. 492/2 – Milan Púčik
Parc.č. 496/1, 495 – Valent Kabatiar
Parc.č. 493/2 – Helena Michaliková, Oľga Michaliková
Parc.č. 517 – Ján Žiško
Minimálna kúpna cena za 1 m2 odpredávaného pozemku je 3,32 €.
30/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku parc.č.
142/1 KN-E v k.ú. Zemianske Kostoľany vo vlastníctve obce zapísané na LV č. 1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Mariánovi Kováčovi, bytom ...................................
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na danom území je potrebné usporiadať
dvor a prístup k okoliu existujúceho rodinného domu č. 15/25 vzhľadom na plánovanú
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rekonštrukciu rodinného domu a pokojné občianske spolunažívanie. Minimálna kúpna cena za
1 m2 odpredávaného pozemku je 3,32 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 Kontrolu plnenia uznesení z rokovania zo dňa 14. 3. 2018
 Vyjadrenie k diskusným príspevkom z rokovania zo dňa 14. 3. 2018
 Správu z kontroly tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
obce Zemianske Kostoľany
 Informácie starostky obce v zmysle bodu programu č. 11
 Diskusné príspevky starostky obce, poslancov a občanov v zmysle bodu programu 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, aktívnu diskusiu a vyššiu účasť
občanov na rokovaní. Pravdepodobne bude nasledujúce rokovanie pred 15.5.2018. Zaželala
všetkým príjemný zvyšok večera.
Záver: 19:00 hodina.
Overovatelia zápisnice:
Vladimír Matejov

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

Mgr. Iveta Melišková

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 23.04.2018
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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