Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 09.05.2018
Prítomní: poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 18. 4. 2018.
Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 18. 4. 2018.
Záverečný účet obce Zemianske Kostoľany za rok 2017.
a) Predloženie návrhu Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce
Zemianske Kostoľany za rok 2017.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce a celoročnému
hospodáreniu obce Zemianske Kostoľany za rok 2017.
7. Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia telocvične základnej školy.
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 2/2018 o organizácii
miestneho referenda v obci Zemianske Kostoľany.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing. Jana Školíková – privítala poslancov OZ, informovala o uznášaniaschopnej účasti 8 z 9
poslancov, Ing. Marek Rolinec ospravedlnený z pracovných dôvodov. 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 Bohdanu Pilchovú a Mgr. Petra Hurtiša.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing. Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu predseda Petra Rybára,
členovia Ing. Bronislav Bajgar, Vladimír Matejov.
K bodu č. 4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 18. 4. 2018.
Ing. Jana Školíková – skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia dňa 18. 4. 2018.
19/18 – program - splnené
20/18 - návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
21/18 – v plnení – náročná administratívna agenda a proces do 31.8.2018, zámer OZ schválilo
22/18 – splnené - výzva vypracovaná, zverejnená na úradnej tabuli najmenej 15 dní, aj na
webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy, zaslaná aj e-mailom možným dodávateľom
23/18 - splnené - výzva vypracovaná, zverejnená na úradnej tabuli najmenej 15 dní, aj na
webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy, priebežne sa konajú obhliadky
24/18 - splnené - výzva vypracovaná, zverejnená na úradnej tabuli najmenej 15 dní, aj na
webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy, zaslaná aj e-mailom možným dodávateľom,
priebežne sa konajú obhliadky
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25/18 – splnené – uznesenie zaslané na vedomie, aktívne už pracuje v komisii
26/18 – splnené - vypracovaná nájomná zmluva, podpísaná, zverejnená, platná
27/18 – splnené – dotazníky prísediacich vyplnené a zaslané na Okresný súd Prievidza
28/18 – v plnení – žiadosť spracovaná, na OZ 9.5.2018 potrebné prijať uznesenie
29/18 – splnené – zaslané oprávneným žiadateľom o odkúpenie na vedomie, vyvolá osobné
stretnutie všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností z dôvodu upresnenia a doriešenia
odpredaja pozemkov, plánované budúci týždeň
30/18 – v plnení – výzva vypracovaná, zverejnená na úradnej tabuli, čaká sa na doručenie
cenovej ponuky
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 5 – Vyjadrenie k diskusným príspevkom občanov z rokovania dňa 18. 4. 2018.
Ing. Jana Školíková – reagovala na príspevky
→ Mgr. Peter Hurtiš – zber plastov v obci – telefonicky zisťovala situáciu v spoločnosti Vepos
Nováky, nepriznali, že by nezobrali pripravený odpad. Pán Hurtiš navrhuje, aby zamestnanci
zabezpečili poriadok medzi vývozmi v okolí kontajnerov.
Ing. Jana Školíková – v prípade, že je neporiadok pri kontajneroch s odpadom zamestnanci
obce upratujú okolie; mimoriadny odvoz odpadu firma nezabezpečuje, prestavovalo by to pre
nich vyššie náklady mimo zazmluvnenej ceny, opakovane žiada od spoločnosti ENVIPAK
o kontajnery, veľmi náročná spolupráca
→
p. Ing. Bajgar - navrhuje monitorovať úspory budov - momentálne sa spracováva
vyúčtovanie bytových a nebytových priestorov
→
p. Franc - reagoval na problematiku úniku plynu v areáli v ich blízkosti – prebehla široká
diskusia na minulom OZ, zodpovedala otázky, keď bude mať nové informácie, bude občanov
informovať
→
p. Ďurtová – prašné – tzv. prašné vyplácali občanom v zmysle vtedy platnej legislatívy,
nebolo to dobrovoľné ale museli, v súčasnosti tento spôsob neexistuje
Ing. Bronislav Bajgar – spýtal sa na kanalizáciu, či sa stretla s p. Žabkom
Ing. Jana Školíková – pán Žabka dosiaľ neprišiel, od StVPS,a.s. Banská Bystrica bola zaslaná
na obec výzva na súčinnosť, či náš územný plán obce je zahrnutý aj v riešení územného plánu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, kvôli realizácii kanalizácie v našej aglomerácii. Bola
spracovaná a zaslaná písomná žiadosť na TSK. Zároveň komunikuje s Ing. Tulíkovou - SOÚ
Nováky.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 6 - Záverečný účet obce Zemianske Kostoľany za rok 2017.
a) Predloženie návrhu Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia
obce Zemianske Kostoľany za rok 2017.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
a celoročnému hospodáreniu obce Zemianske Kostoľany za rok 2017.
Ing. Jana Školíková – stručne predstavila dokument, ktorý má 11 bodov, 15 strán a je prílohou
zápisnice. Dokument bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na webovej stránke obce, od občanov
neprišli žiadne pripomienky, pripomienky poslancov a kontrolóra boli zapracované. Tvorí
prílohu zápisnice.
Ing. Jozef Krett – zhodnotil obsah správy k Záverečnému účtu obce a celoročnému
hospodáreniu obce za rok 2017 a stručne vysvetlil závery. Navrhuje OZ schváliť celoročné
hospodárenie obce Zemianske Kostoľany za rok 2017. Správa je prílohou tejto zápisnice.
Ing. Jana Školíková – informovala, že k 31.12.2017 obec usporila finančné prostriedky
v rezervnom fonde v čiastke viac ako 327 000 € a spolu s prebytkom hospodárenia za rok 2017
vo výške 233 722 €, je to spolu ušetrených viac ako 550 000 €, obec ich plánuje použiť pri
náročnej investičnej akcii: výstavba IBV Pažite – inžinierske siete; tým aj v prípade poteby
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dofinancovania úverom sa nezaťaží nadmieru rozpočet obce. Vyzvala poslancov k diskusii. Bez
pripomienok. Návrhovej komisii odporúča pripraviť uznesenia na schválenie.
K bodu č. 7 - Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia telocvične základnej školy.
Ing. Jana Školíková – informovala, že uznesením č. 28/18 OZ schválilo predloženie žiadosti
o poskytnutie dotácie na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
rok 2018 na realizáciu projektu výmeny športového povrchu telocvične základnej školy
v Zemianskych Kostoľanoch. Škola požiadala o rozšírenie rozsahu prác, navrhuje zmenu názvu
projektu na „Rekonštrukciu telocvične základnej školy v Zemianskych Kostoľanoch“,
minimálna dotácia môže byť 15 000 €, predložila rozpočet: búracie práce, výmena obkladov,
výmeny ochranných krytov na radiátory a i., druhý rozpočet aj maľovky a omietky.
Informovala o výpočte spoluúčasti vo výške 10 % t.j. 1 880,00 €.
Mgr. Iveta Melišková – navrhuje poslancom zrušiť uznesenie č. 28/18, nie dopĺňať, prijať
uznesenie s novým názvom projektu.
Mgr. Peter Hurtiš – reagoval, na možný problém s vysúťaženou sumou, ak bude nižšia, aby
sme sa zmestili do 15 000 €.
Ing. Bronislav Bajgar – sa zaujímal o obstarávanie, či sumy z rozpočtov nie sú príliš nízke,
Odporúčal komunikovať s p. Vrtielovou a riešiť súťaž ako jeden celok.
Ing. Jana Školíková – informovala, že rozpočty sú len prílohou k žiadosti ako plánovaný odhad
ceny prác, nič záväzné, ani sa nemusia tieto firmy do výzvy zapojiť. Je to len preukázanie
predpokladanej sumy na rekonštrukciu telocvične.
K bodu č. 8 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 2/2018
o organizácii miestneho referenda v obci Zemianske Kostoľany.
Ing. Jana Školíková – stručne predniesla obsah návrhu VZN č. 2/2018 ako manuál priebehu
konania prípadného referenda v obci, v súlade s novelou zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení je toto VZN obligatórne a obec ho musí mať. Dokument bol zverejnený na úradnej
tabuli najmenej 15 dní, aj na webovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy, je prílohou
zápisnice.
Ing. Jana Školíková – vyzvala poslancov k diskusii. Bez pripomienok.
K bodu č. 9 – Diskusia.
Ing. Jana Školíková – informovala:
 potrebné spracovať a predložiť na schválenie do 30.6.2018 - Komunitný plán
sociálnych služieb – v riešení dotazník
 potrebné spracovať a predložiť na schválenie do 25.5.2018 - Bezpečnostný projekt –
externá odborne spôsobilá osoba – ochrana osobných údajov, informačné systémy
 obci bola pridelená dotácia z MŽPSR na kompostéry, vo výške 100% požadovanej
sumy, viacko ako 81 000 € - verejné obstarávanie projektu, uzatváranie nájomných
zmlúv s občanmi
 SE, a.s. – odkúpenie pozemkov na Zberný dvor v riešení parcely, rozloha, kúpno –
predajná zmluva, cena podľa znaleckého posudku
p. Ďurtová – upozornila na problém neprispôsobivých deti na detskom ihrisku: kolobežky,
skateboardy, úrazy, nehody, znehodnotenie obecného majetku, upozorniť rodičov, pokuty.
Ing. Jana Školíková – občania resp. rodičia boli upozornení na správanie sa na detskom
ihrisku, verejnom priestranstve, na miestnej tržnici ako aj v priestoroch zdravotného strediska,
máme kamerové zábery.
Mgr. Peter Hurtiš – dnešná mládež má svoje záujmy, potrebujú priestor na realizáciu,
v prípade poškodenia majetku navrhuje identifikovať osoby, upozorniť, že areál ihriska je na
vlastnú zodpovednosť.
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PaedDr. Ivana Plachá – dôraz kladie na poškodenie majetku a zdravia, každý nesie
zodpovednosť na verejnom priestranstve za seba.
Vladimír Matejov – mládež potrebuje ihrisko na svoju realizáciu napr. pre skateboradistov,
aby neničili majetok obce.
K bodu č. 13 – Návrh na uznesenie.
Peter Rybár – predniesol návrh na uznesenie:
31/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania podľa predneseného návrhu
32/18 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení : predseda Peter Rybár,
členovia Ing. Bronislav Bajgar, Vladimír Matejov.
33/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Celoročné hospodárenie obce Zemianske
Kostoľany za rok 2017 bez výhrad.
34/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 233 722,56 €.
35/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - prevod z prebytku hospodárenia za rok 2017 na účet
fondu prevádzky, údržby a opráv a finančnej zábezpeky za nájomné byty vo výške 38 722,99€.
36/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - použitie zisku z podnikateľskej činnosti obce za rok
2017 vo výške 581,64 € na účely rozvoja podnikateľskej činnosti obce.
37/18 Obecné zastupiteľstvo ruší – uznesenie č. 28/18 zo dňa 18. 4. 2018.
38/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na
základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2018 na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia telocvične základnej školy v Zemianskych Kostoľanoch“.
39/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
telocvične základnej školy“ vo výške najmenej 10% z poskytnutej dotácie ministerstvom, t.j.
najmenej 1 880,00 €.
40/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Zemianske Kostoľany.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie





Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce a celoročnému
hospodáreniu obce Zemianske Kostoľany za rok 2017
Kontrolu plnenia uznesení z rokovania dňa 18. 4. 2018
Vyjadrenie k diskusným príspevkom z rokovania zo dňa 18. 4. 2018
Diskusné príspevky starostky obce, poslancov a občanov v zmysle bodu č. 9
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K bodu č. 11 - Záver.
Ing. Jana Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným poslancom za účasť. Pravdepodobne bude nasledujúce rokovanie zvolané, keď bude
pripravená kúpna zmluva SE,a.s. Zaželala všetkým príjemný zvyšok večera a rokovanie
ukončila.
Záver: 18:15 hodina.
Overovatelia zápisnice:
Bohdana Pilchová

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

Mgr. Peter Hurtiš

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

Zapísala:
Mgr. Erika Matejovičová

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 10.05.2018
Ing. Jana Školíková
starostka obce
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