Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zemianske Kostoľany dňa 11.7.2018
Prítomní: poslanci OZ a hostia podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing.M.Rolinec, B.Semaník

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 6. 6. 2018.
Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 6. 6. 2018.
Projekt „Varovný a vyrozumievací systém v obci Kamenec pod Vtáčnikom
a Zemianske Kostoľany“ – predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky a
spolufinancovanie projektu.
7. Projekt „Zberný dvor obce Zemianske Kostoľany“ – spolufinancovanie projektu.
8. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov – prevod vlastníctva pozemku parc.č. KN-E
239/1 v k.ú. Zemianske Kostoľany na obec.
9. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022.
10. Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zemianske Kostoľany.
11. Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce v zmysle návrhu vyraďovacej komisie.
12. Príspevok do kroniky obce za rok 2017.
13. Prerokovanie žiadostí.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
K bodu č1 - Otvorenie.
Ing.J.Školíková – privítala všetkých poslancov OZ a všetkých prítomných občanov obce.
Ospravedlnila chýbajúcich poslancov z rodinných a pracovných dôvodov a hlavného
kontrolóra pre chorobu. Požiadala o zmenu v programe rokovania a to vypustenie bodu č.7,
z dôvodu nedoručenia materiálov potrebných ku schváleniu uznesenia. Uznesenia k tomuto
bodu môžu doručiť riadiacemu orgánu aj v septembri. Prečítala upravený program rokovania
a dala ho na schválenie poslancom OZ.
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8. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022.
9. Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zemianske Kostoľany.
10. Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce v zmysle návrhu vyraďovacej komisie.
11. Príspevok do kroniky obce za rok 2017.
12. Prerokovanie žiadostí.
13. Diskusia.
14. Návrh na uznesenie.
15.Záver.
OZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu starostky obce.
K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Ing.J.Školíková – za zapisovateľku určila Vieru Hulínyiovú, za overovateľov zápisnice
Vladimíra Matejova a Ing.Bronislava Bajgara.
K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie.
Ing.J.Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu Mgr.Ivetu Meliškovú, za členov
Petra Rybára a Bohdanu Pilchovú.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
K bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 6. 6. 2018.
Ing.J.Školíková - prečítala uznesenia z posledného zasadnutia a vyhodnotila ich plnenie:
41/18 – rokovalo sa podľa predloženého programu
42/18 – návrhová komisia pracovala v schválenom zložení
43/18 – súbor rozpočtových opatrení - zmena rozpočtu bola odovzdaná do kancelárie
ekonómky obce, zapracovaná do rozpočtu
44/18 – uznesenie je splnené, bola vypracovaná kúpna zmluva, podpísaná oboma stranami,
zverejnená, účinná od 12.7.2018, vklad do katastra zabezpečia SE, a.s.
45/18 – to isté ako predchádzajúce uznesenie, splnené
46/18 – splnené, plán na dlhšie obdobie, uznesenie bolo prijaté, splnili literu zákona
47/18 – toto uznesenie sa bude plniť v priebehu II.polroka 2018
48/18 – 49/18 - zmluva bola predĺžená, podpísaná oboma stranami, zverejnená, platná
50/18 – 51/18 - splnené, zámer zverejnený, dnes bude schválené OZ
52/18 – splnené, zmluva podpísaná, dodávateľ už pracuje na rekonštrukcii MŠ
53/18 – nie je ešte splnené, OZ konzultuje rozsah rekonštrukčných prác
54/18 –55/18 - nie je zatiaľ splnené, čaká sa na doručenie zmluvy na poskytnutie dotácií, sú
zverejnené, účinné, Krajský pamiatkový úrad sa s obsahom zmlúv oboznámil a informoval, že
k spracovaniu projektovej dokumentácie postačujú doposiaľ vydané rozhodnutia a prípravné
dokumentácie
K bodu č.5 - Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 6. 6. 2018.
Ing.J.Školíková – boli zodpovedané priamo na zasadnutí OZ
K bodu č.6 - Projekt „Varovný a vyrozumievací systém v obci Kamenec pod Vtáčnikom
a Zemianske Kostoľany“ – predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky a
spolufinancovanie projektu.
Ing:J.Školíková – vyšla výzva na čerpanie finančných prostriedkov na systém hlásenia zmeny
klímy, živelné udalosti, búrky, prietrže, na predchádzanie rizík. Je tu možnosť vybudovať
systém v spolupráci s Kamencom pod Vtáčnikom, cieľom projektu je zapojiť čo najväčšie
územie bezdrôtovým hlásnym systémom, meteostanice, hlásiče, prvotné informácie
o blížiacej sa zmeny počasia. Cena projektu je 209 778,-€, prečítala priložený zoznam
materiálu a systémov.
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Prečítala taktiež uznesenie na schválenie žiadosti o finančné prostriedky a spolufinancovanie
vo výške 5%, čo je 10 438,53,-€ pre našu obec. Rozpočet nákladov je spracovaný pre každú
obec zvlášť, Kamenec pod Vtáčnikom má inú výšku sumy, o niečo nižšiu.
Žiadosť je podaná aj s prílohami, ktoré žiadosť má obsahovať, o dva dni skôr ako bol termín,
uznesenie je možné odoslať dodatočne.
Ing.B.Bajgar – kde bude tento ústredie systému umiestnené
Ing.J.Školíková – v budove obecného úradu
K bodu č.7 - Vysporiadanie vlastníckych vzťahov – prevod vlastníctva pozemku parc.č.
KN-E 239/1 v k.ú. Zemianske Kostoľany na obec.
Ing.J.Školíková – v roku 2015 dostala obec ponuku od pána T.Nechalu na kúpu pozemkov
v jeho vlastníctve na prístupovú cestu pre lokalitu IBV Pažite. Nakoľko v tom čase ešte nebol
vypracovaný územný plán, jeho ponuku nevyužili. V súčasnosti obec prijala jeho ponuku,
pretože časť jeho pozemkov je určených na prístupovú cestu k rodinným domom.
Podmienkou je odkúpiť parcelu v celosti. Zabezpečila spracovanie geometrického plán, stav
podľa katastra bol 911 m2, ale keďže ide o parcely operátu E, tu dochádza časť
k nepresnostiam. Podľa nového zamerania geometrickým plánom je výmera 747 m2. Po
rokovaní s pánom Nechalom sa jej podarilo cenu za m2 znížiť z 12 € na 7 €. Kúpna cena pre
obec je teda 5229 €. Podala návrh na schválenie OZ, s kúpou sa počítalo už pri schvaľovaní
zmeny rozpočtu, rozpočet bol upravený, financie sú k dispozícii.
Mgr.I.Melišková – kúsky parciel, ktoré sú pre obec nevyužiteľné, budú ponúknuté novým
vlastníkom pozemkov na odkúpenie.
Ing.J.Školíková – áno, tie časti, ktoré nebudú použité na prístupovú cestu si môžu vlastníci
priľahlých parciel odkúpiť do osobného vlastníctva.
K bodu č.8 - Počet poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022.
Ing.J.Školíková – NR SR vyhlásila termín komunálnych volieb do samospráv miest a obcí na
10.novembra 2018. Povinnosťou OZ je prijať uznesenie o počte poslancov OZ na volebné
obdobie 2018 -2022 a výšku úväzku starostu obce. Navrhuje počet poslancov 9 ako doteraz,
pretože sú poslanci rozdelení v určitých počtoch do komisií. Keby ich bolo menej,
nepostačoval by ich počet na prácu v komisiách. Úväzok starostu obce navrhuje na plný
úväzok vzhľadom na počet obyvateľov obce, na výšku majetku a rozsah prác v obci.
Informácie o voľbách sa budú priebežne zverejňovať na webovej stránke obce.
PaedDr.I.Plachá – je tiež za počet 9 poslancov, je to primeraný počet, osvedčil sa aj
v minulosti.
8 je nevhodný pre hlasovanie poslancov a 7 je príliš málo. Znižovanie úväzku starostu
nenavrhuje.
Ing.B.Bajgar – prvé zasadnutie volebnej komisie by sa malo konať už v septembri, bolo by na
mieste pripomenúť politickým stranám, aby podávali kandidátky v určených termínoch na
členov komisií, na poslancov OZ, prípadne kandidáta na starostu.
K bodu č.9 - Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zemianske Kostoľany.
Ing.J.Školíková – na členskej schôdzi dňa 16.6.2018 bolo veliteľom DHZ Ing.M.Rolincom
oznámené vzdanie sa funkcie. DHZ podáva návrh na schválenie veliteľa DHZ Ladislava
Tótha.
Zároveň zo svojej funkcie predsedu DHZ odstúpil aj Milan Kováč, členmi bol zvolený nový
predseda Valent Oršula.
K bodu č.10 - Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce v zmysle návrhu vyraďovacej
komisie.
Ing.J.Školíková – vyraďovacia komisia v zložení P.Rybár, Ing.J.Hvojníková a Ing.V.Trúchla
podali návrh na vyradenie majetku obce s nadobúdajúcou hodnotou vyššou ako 200 €
v zmysle schválenej smernice. Majetok s nižšou nadobúdajúcou hodnotou ako 200 € sa môže
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vyradiť bez schváleného uznesenia OZ. Prečítala zoznam vyradeného majetku a dala ho na
schválenie OZ.
Ing.B.Bajgar – už aj tak zostatková hodnota majetku je nulová z dôvodu opotrebovanosti,
alebo nefunkčnosti.
K bodu č.11 - Príspevok do kroniky obce za rok 2017.
Ing.J.Školíková – príspevok do kroniky obce bol predložený v súlade so štatútom obce do
30.6.2018. Poslanci OZ si ho prečítali, doplnili a upravili niektoré informácie, ktoré boli
zapracované do príspevku. Starostka obce navrhla tento príspevok schváliť.
K bodu č.12 - Prerokovanie žiadostí.
Ing.J.Školíková – prenájom garáží Ján Hulínyi a Peter Kováč, zámer bol zverejnený
s dôvodom hodným osobitného zreteľa, pripravené na schválenie a vypracovanie zmluvy
o prenájme
Mgr.I.Melišková – predĺženie nájomnej zmluvy na byt Helena Hulínyiová, doručila všetky
podklady, spĺňa všetky požiadavky a kritériá, odporúča zmluvu predĺžiť na 3 roky.
Ing.J.Školíková –
- M.Svitok – žiadosť o prenájom pozemku 1124/5, 277/4 časť, výmer zabezpečí na vlastné
náklady, dôvod prenájmu je spor pre prístupovú cestu so spoločnosťou, ktorá vlastní
komplex budov bývalých ŠM. OZ sa s touto žiadosťou zaoberalo, ale nastal rozpor medzi
vyznačenými parcelami na situácii a číslami parciel pozemkov, nevedia presne
identifikovať, ktoré parcely vlastne žiada. Žiadateľ bude predvolaný na osobnú
konzultáciu jeho žiadosti.
- Žiadosť R.Matoušek – podnet na zabudovanie retardéra na prístupovú cestu z dôvodu
zníženia rýchlosti
- Žiadosť T.Bartolen, Ľ.Záturecká – neosadenie retardéra z dôvodu poškodenia statiky
budovanej stavby rodinného domu, hlučnosti pri brzdení a štartovaní vozidiel, rušenie
spánku
Sú tu dve rozporuplné žiadosti, sú dve možnosti riešenia: zadať projekčnej kancelárii
vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie, čo je dosť nákladná záležitosť
v prípade neosadenia retardéra, alebo požiadať len o vyjadrenie dopravného inšpektorátu k
zámeru, či je takéto riešenie dopravnej situácie na danej ulici účelné a efektívne, alebo nie,
aby sme predišli zbytočným nákladom, či to riešenie je možné, alebo nie.
- Žiadosť Kabeltelsat – o prenájom sĺpov obecného rozhlasu na umiestnenie optických
káblov, žiadosť na základe výzvy nebola doplnená.
K bodu č.14 – Diskusia.
Poslanci – V.Matejov – výzva pre prítomného novozvoleného predsedu DHZ o doručenie
ponuky na hasičský krúžok pre deti včas koncom augusta, alebo začiatkom septembra.
Mgr.I.Melišková – požiadala o informáciu realizácie križovatky na ulici Partizánska a
parkovacích miest na uliciach 4.apríla a Kpt.Weinholda, priestor pri drogérii a textile.
Ing.J.Školíková – križovatka - je vypracovaný projekt I. II.a III.stupňa, odovzdaný na
Okresný úrad Prievidza, odbor dopravy na vydanie rozhodnutia
Parkovacie miesta Kpt.Weinholda – projektová dokumentácia je spracovaná, jej spracovateľ
zabezpečuje aj komplexnú inžiniersku činnosť a predkladá dokumentáciu na vyjadrenie na
príslušné orgány za účelom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Priestor pred textilom a drogériou – túto stavbu už sama považuje za zakliatu, stále do
procesu vstupujú nepredvídateľné a neovplyvniteľné skutočnosti. Návrh projektu bol
spracovaný, v priebehu dokončovania a konzultácii zomrel konateľ firmy, kým si spoločnosť
zabezpečila právne veci a nová spoločnosť prebrala jej záväzky, prešiel rok. Potom zákazku
dokončievala zamestnankyňa, ktorá mala zdravotné problémy, ale zákazku jej nezobrali,
pracovala z domu, ale nedostatočne. Preto opakované oslovila konateľa spoločnosti, že obec
odstúpi od zmluvy. Na základe tohto sa zákazky ujal konateľ osobne. Z dôvodu splnenia
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požiadaviek vodárenskej spoločnosti, správcu telekomunikačných sietí a dopravného
inšpektorátu sa projekt v súčasnej dobe dopĺňa o čiastkové projekty, ktoré neboli predmetom
výzvy a nie sú súčasťou zmluvy, nakoľko sa tieto požiadavky nedali vopred predvídať. Dúfa,
že sa už projekt dostane do koľají a bude sa realizovať čím skôr.
Ing.B.Bajgar – na tieto firmy treba tvrdú ruku, lebo už v poslednej dobe je to hrozné, čo
dovádzajú, ako napríklad káblová televízia. Bol priamo na firme a pýtal sa, kedy bude
káblová televízia v poriadku ako treba. Najprv že urobia Opatovce nad Nitrou a potom sme
my na rade. Od 1. 7. 2018 predala firma Vares káblovú televíziu firme Kinet, vedenie by malo
prísť na obecný úrad a informovať, čo sa bude ďalej riešiť, urobiť novú zmluvu o prenájme,
dohodnúť podmienky a termíny realizácie tv programov.
Mali by sa firmy už zobudiť a riešiť veci zákonne, kanalizácia takisto stagnuje, oprava kúrie
už presluhuje vyše roka, treba na nich tvrdo, zrušiť s nimi zmluvy.
Ing.J.Školíková – čo sa týka kúrie, svoje práva v podobe penálov si obec uplatní v zmysle
zmluvy, zaplatenie penálov, inak nič nezmôže, iný spôsob nie je. Zmluva o prenájme na účely
káblovej televízie je naďalej platná, všetky záväzky prevzala spoločnosť KINET uzatvorením
zmluvy o predaji časti podniku.
Čo sa týka kanalizácie, nie je to investičná akcia obce, vieme kto kde spravil chyby, spoločný
stavebný úrad, vodárenská spoločnosť, obec si svoje povinnosti, ku ktorým sa zaviazala, aby
mohla byť stavba zrealizovaná, splnila, obec lobovala za urýchlenie procesu, je všetko
zdokladované, všetky súhlasy, potvrdenia, nič viac už nie je v jej kompetencii. Naposledy
zabezpečila pre vodárenskú spoločnosť vyjadrenie TSK o súlade zámeru výstavby kanalizácie
s ÚP Veľkého celku Trenčianskeho kraja. Ďalší krok je na vodároch.
Mgr.I.Melišková – trvá im to všetko dlhšie ako prisľúbili.
Ing.B.Bajgar – treba ich prizvať na stretnutie a vyjasniť si veci, vysvetliť si prečo to niekde
ide a u nás nie, ľudia sú už nervózni, vypytujú sa.
PaedDr.I.Plachá – ľudia majú právo na svoj názor, veci jednoducho tak bežia, dnes sa bežne
firmy predávajú cez internet bez toho, aby sme o tom my ako obec vedeli.
Ing.J.Školíková – KINET doplatil všetky nedoplatky, ktoré VARES zanechal, čo sa týka
zmluvných vecí, KINET u nás začal s čistým štítom. V našej nájomnej zmluve nie sú
upravené zmluvné povinnosti voči občanom.
P,Rybár – spýtal sa ako je na tom realizácia detského ihriska v areáli ZŠ?
Ing.J.Školíková – dodávateľskej firme zaslala snímku z mapy s vyznačením miesta
plánovanej realizácie, ideálne by bolo, keby to spoločnosť dokázala zrealizovať do konca
prázdnin, konkrétne prvky ihriska sú vybraté.
Diskusia občania – S.Plachý – problém s káblovkou, nič nie je stratené, začali od júla, treba si
len medzi sebou ujasniť vzťahy, nič viac. Čo sa týka otázky Pažite, taký istý problém
s dopravou a možno horší je aj na ulici J.Hagaru, kde konkrétne býva a vidí aká je doprava do
MŠ.
V.Oršula – DHZ – dostal sa k funkcii predsedu ani nevie ako, ale vzal ju, pretože chce
pomôcť tým mladým ľuďom, čo tam boli, aby to zasa nenabralo zanikajúcu tendenciu,
pomôže im rozbehnúť činnosť v obci.
Ing.B.Bajgar – čo sa týka retardérov, ľudia nie sú v dnešnej dobe ústretoví a kolegiálni,
nezáleží im, či niekomu inému nerobia zle, sú ľahostajní voči okoliu. Mali by si uvedomovať,
ako sa správajú oni, ich deti a nemuseli by sme tu riešiť retardéry. Stačilo by vo vlastnom
záujme znížiť rýchlosť. Ale treba to tým ľuďom aj povedať na rovinu medzi sebou a neotáčať
sa k tomu chrbtom.
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K bodu č.15 - Návrh na uznesenie.
56/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania obecného zastupiteľstva podľa
predneseného návrhu.
57/18 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení: predseda Mgr. Iveta
Melišková, členovia Peter Rybár, Bohdana Pilchová.
58/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu „Varovný a vyrozumievací systém v obci
Kamenec pod Vtáčnikom a Zemianske Kostoľany“ realizovaného v rámci výzvy
„OPKZP-PO3-SC311-2017-24“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
59/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zabezpečenie realizácie projektu „Varovný
a vyrozumievací systém v obci Kamenec pod Vtáčnikom a Zemianske Kostoľany“
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
60/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu „Varovný a vyrozumievací systém v obci
Kamenec pod Vtáčnikom a Zemianske Kostoľany“ vo výške 10 438,53 € v súlade
s podmienkami poskytnutie pomoci.
61/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov projektu „Varovný a vyrozumievací systém v obci Kamenec
pod Vtáčnikom a Zemianske Kostoľany“ z rozpočtu obce.
62/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – nadobudnutie pozemkov v k.ú. Zemianske
Kostoľany do vlastníctva obce Zemianske Kostoľany kúpou:
parc.č. 1136/53 KN-C o výmere 148 m2 trvalý trávnatý porast
parc.č. 1136/54 KN-C o výmere 235 m2 trvalý trávnatý porast
parc.č. 1135/33 KN-C o výmere 96 m2 orná pôda
parc.č. 1136/41 KN-C o výmere 215 m2 trvalý trávnatý porast
parc.č. 1136/35 KN-C o výmere 17 m2 orná pôda
parc.č. 1136/55 KN-C o výmere 7 m2 trvalý trávnatý porast
parc.č. 635/20 KN-C o výmere 29 m2 zastavaná plocha
v zmysle geometrického plánu č. 147/2018, vyhotovenom spoločnosťou GEOMAP
Prievidza, s.r.o., Bojnice za cenu 7 €/m2, t.j. spolu 747 m2 za cenu 5 229 € od
predávajúceho Tibora Nechalu, nar. .................. , bytom ...................................................
63/18 Obecné zastupiteľstvo určuje - v súlade s § 11 ods, 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch 9.
64/18 Obecné zastupiteľstvo určuje – v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie
starostu obce Zemianske Kostoľany 1,0 na volebné obdobie 2018-2022.
65/18 Obecné zastupiteľstvo volí – veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Zemianskych
Kostoľanoch Ladislava Tótha.
66/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – v súlade s internou smernicou obce Zemianske
Kostoľany č. 3/2014 vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce
s obstarávacou hodnotou vyššou ako 200 € podľa priloženého zoznamu.
67/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – príspevok do kroniky obce Zemianske Kostoľany
za rok 2017.
68/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č.
6

11 v bytovom dome súpisné číslo 683, orientačné číslo 53 nájomníkovi Helene
Hulínyiovej, bytom .............................................................................. na obdobie 3 rokov.
69/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - prenájom nehnuteľného majetku obce – garáže,
súpisné číslo 610, orientačné číslo 30 na Ulici Ľ. Štúra uchádzačovi Jánovi Hulínyimu,
bytom ............................................ za výšku nájmu 16,59 €/mesačne z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že záujemca je zaradený do poradovníka
žiadateľov o pridelenie garáže od 22. 7. 2013 a medzi žiadateľmi je na prvej pozícii
poradovníka.
70/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - prenájom nehnuteľného majetku obce – garáže,
súpisné číslo 612, orientačné číslo 32 na Ulici Ľ. Štúra uchádzačovi Petrovi Kováčovi,
bytom ....................................... za výšku nájmu 16,59 €/mesačne z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že záujemca je zaradený do poradovníka
žiadateľov o pridelenie garáže od 25. 7. 2014 a medzi žiadateľmi je na druhej pozícii
poradovníka.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –
- Kontrolu plnenia uznesení z rokovania dňa 6. 6. 2018
- Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 6. 6. 2018
- Informáciu o vzdaní sa funkcie predsedu DHZ Milana Kováča
- Informáciu o vzdaní sa funkcie predsedu DHZ Ing. Mareka Rolinca
- Informáciu o zvolení nového predsedu DHZ Valenta Oršulu
- Diskusné príspevky občanov, poslancov a starostky obce
K bodu č.16 – Záver
Ing.J.Školíková – po vyčerpaní bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým prítomným za
účasť a za diskusné príspevky. Zaželala príjemné letné dovolenky a ukončila zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:

Zapísala:

Vladimír Matejov

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

Ing. Bronislav Bajgar

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

Viera Hulínyiová

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

V Zem.Kostoľanoch
Dňa: 12. 7. 2018

Ing. Jana Školíková
starostka obce
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