ZÁPISNICA
z ôsmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji,
konané dňa 31.07.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Úvod:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo. Privítal
všetkých účastníkov ôsmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prítomní sú:
1. Ing. PhDr. Veronika Opáleková, hlavný kontrolór obce
2. Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš, Valter Matus,
všetci poslanci obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
3. Zuzana Gašpareková, zapisovateľ
Starosta vyzval obecné zastupiteľstvo na hlasovanie za doručený program zasadnutia.

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 6/2019 o určení výšky
finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kostolná pri Dunaji
Schválenie Rokovacieho poriadku
Oprava uznesenia č.82/2019 pre potreby vkladu do katastra nehnuteľností-vypustené
Rozpočtové opatrenie č. 2
Deň obce – rozpočet
Schválenie finančného príspevku (úhrada autobusu)
Schválenie zámeru výmeny pozemkov pre účel zmluvy o zriadení vecného
bremena vo veci kanalizácie - doplnené
Žiadosť akciovej spoločnosti AGROMAČAJ o splátkový kalendár na základe
vyrubeného miestneho poplatku za rozvoj – doplnené
Rôzne
Diskusia
Záver

K jednotlivým bodom:
1. Otvorenie zasadnutia
Privítanie všetkých účastníkov ôsmeho riadneho zasadnutia vykonal starosta obce
Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.

2. Schválenie predloženého programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh programu zasadnutia bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva
a zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

a) Schválenie vypustenia bodu programu č. 7– Oprava uznesenia č. 82/2019 pre
potreby vkladu do katastra nehnuteľností.
Uznesenie nie je potrebné opraviť, starosta obce preto navrhol vypustiť tento bod.
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa zastavuje, bude prebiehať nové konanie,
ktoré sa zrealizuje podľa požiadaviek katastrálneho úradu.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

b) Schválenie doplnenia bodu programu č. 11 – Schválenie zámeru výmeny
pozemkov pre účel zmluvy o zriadení vecného bremena ohľadom kanalizácie.
Starosta obce navrhol doplniť bod programu z časového hľadiska projektu kanalizácie
a potrebe riešenia jedného vlastníka.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

c) Schválenie doplnenia bodu programu č.12 - Žiadosť akciovej spoločnosti
AGROMAČAJ o splátkový kalendár na základe vyrubeného miestneho poplatku
za rozvoj.
Doplnenie do programu je z dôvodu žiadosti spoločnosti doručenej tesne pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľom bola vymenovaná Zuzana Gašpareková.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Ján Miško a Štefan Ruman.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji zobralo NA VEDOMIE.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonal
starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 6/2019 o určení
výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kostolná pri
Dunaji.
Obec mala schválené VZN. V súlade s novelou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) musí mať obec do 1. 9. 2019 prijaté nové VZN. Poslanci
obecného zastupiteľstva obdržali návrh tohto VZN. Bol konzultovaný aj s riaditeľkou
Materskej školy a vedúcou Školskej jedálne.
Najdôležitejšie zmeny:
a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole –
15,00 Eur/mesačne/1 dieťa okrem výnimiek uvedených v Druhej časti, čl. 3, ods.
2 – 5 (pôvodne bol príspevok vo výške 10,- Eur)
b) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej
jedálni mesačne/1 dieťa 1,45 Eur (pôvodne 1,19 Eur)
c) Nevratný príspevok zamestnanca školského zariadenia (iných fyzických osôb) na
režijné náklady vo výške 10 Eur.
d) Návrh VZN upravuje aj odhlasovanie zo stravy a vratnú finančnú zábezpeku na
základe zápisného lístka vo výške 50 Eur.
e) Vo VZN je zakotvená aj ďalšia výhoda pre rodičov – platba jednotlivých príspevkov
je možná už aj elektronicky.
Po krátkej rozprave navrhlo obecné zastupiteľstvo prijať úpravu v Tretej časti, čl. 6,

ods. 1, v ktorom sa upravuje výška zábezpeky z pôvodných 50 eur na 30 eur.
Znenie po úprave: <<Podmienkou stravovania v školskej jedálni je vyplnenie
„Zápisného lístka stravníka Školskej jedálne pri Materskej škole v Kostolnej pri
Dunaji“ (príloha č. 2 VZN) a zaplatenie vratnej finančnej zábezpeky vo výške
30 eur do 15. septembra nového školského roka.>>
VZN obce Kostolná pri Dunaji č. 6/2019 je prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 6/2019 o určení výšky finančných prostriedkov
na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je obec Kostolná pri Dunaji s dodatočnou úpravou pôvodného návrhu v Tretej

časti, čl. 6, ods. 1, ktorou sa upravuje výška zábezpeky z pôvodných 50 eur na
30 eur. Znenie po úprave: <<Podmienkou stravovania v školskej jedálni je
vyplnenie „Zápisného lístka stravníka Školskej jedálne pri Materskej škole v

Kostolnej pri Dunaji“ (príloha č. 2 VZN) a zaplatenie vratnej finančnej
zábezpeky vo výške 30 eur do 15. septembra nového školského roka.>>

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

6. Schválenie Rokovacieho poriadku
Pôvodný Rokovací poriadok bol zastaralý. Nový Rokovací poriadok bol vypracovaný
v spolupráci s kontrolórkou obce. Upravuje spôsob prípravy, zvolávanie, rokovanie
obecného zastupiteľstva, jeho uznášanie sa a kontrolu plnenia jeho uznesení.
Po krátkej rozprave a po návrhu Mgr. Jána Miška bola do článku 5, ods. 1 tohto návrhu
rokovacieho poriadku doplnená veta: „Verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva
môžu byť nahrávané audio-vizuálnou technikou.“
Nadobudnutím účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok
schválený uznesením č. 134/2010 zo dňa 26.08.2010.
Schválený rokovací poriadok je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE Rokovací poriadok obce

Kostolná pri Dunaji s dodatočnou úpravou článku 5, ods. 1, v ktorom sa doplní
veta: „Verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva môžu byť nahrávané audiovizuálnou technikou.“

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

7. Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie je aktualizáciou súm rozpočtu roku 2019 v položkách bežných aj
kapitálových príjmov a v kapitálových výdavkoch. Strana príjmov sa zvyšuje o sumu
104.242,75 Eur. Strana výdavkov sa zvyšuje o sumu 47.838,07 Eur.
V celkovej schéme je rozpočet po úprave na strane príjmov v sume 529.605,43 Eur
a na strane výdavkov v sume 457.498,55 Eur. Rozdiel po celkovej úprave rozpočtu je
prebytok v sume 72.106,88 Eur.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č.2.
Rozpočtové opatrenie tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

8. Deň obce – rozpočet
Podujatie Deň obce sa uskutoční na dvore Obecného úradu dňa 24.08.2019. Finančné
prostriedky potrebné na zabezpečenie účinkovania umelcov a úhradu ďalších nákladov
spojených s týmto podujatím ako sú občerstvenie, detské atrakcie a ďalšie náklady na
zabezpečenie podujatia má obec schválené v rozpočte sumou 5.000,- Eur. Podľa
predbežného plánovania financií pre Deň obce rozpočet nebude prekročený, preto nie
je potrebné dodatočné schvaľovanie finančných prostriedkov.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE rozpočet na Deň
obce.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

9. Schválenie finančného príspevku (úhrady autobusu)
Vedúci skautského zboru Szent Imre, Tibor Szakáll predložil obci žiadosť o preplatenie
časti nákladov na cestu do tábora v Maďarskej republike. Jedná sa o úhradu autobusu
v sume 880,- Eur. Na základe výraznej celoročnej pomoci skautského zboru pre obec sa
obecné zastupiteľstvo rozhodlo podporiť členov tohto skautského zboru požadovanou
sumou. Aj obec Hrubý Šúr prepláca skautom časť nákladov tohto tábora.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE finančný príspevok - úhradu
autobusu do tábora pre skautský zbor Szent Imre v sume 880,- Eur.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

10. Schválenie zámeru výmeny pozemkov pre účel zmluvy o zriadení vecného
bremena ohľadom kanalizácie
V záujme obce je odkanalizovať celú obec. Podmienkou je podpísaná zmluva o budúcej
zmluve o vecnom bremene na tých pozemkoch, cez ktoré je naplánovaná trasa
kanalizácie a ktoré patria fyzickým alebo právnickým osobám. V prípade spoločnosti
SPRÁVA MAJETKU SC Holding s.r.o. jej konateľ Robert Kval podmieňuje podpis zmluvy
prevzatím pozemkov p. č. 460/38, 460/71, 460/40, 163/9, 163/28 v celkovej
výmere 1 225 m2, na ktorých je postavená komunikácia, do správy obce a požaduje
tiež od obce akýkoľvek pozemok vo výmere 500 m2.
Po krátkej rozprave sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zamietnuť tento návrh kvôli
dodatočným finančným a iným nákladným konaniam s vlastníkmi súvisiacich parciel,
ktoré by vznikli po prebratí súkromnej komunikácie, ktorá navyše nie je postavená
v zmysle normy. Išlo by o rozšírenie cesty, výstavbu chodníka, zavedenie verejného
osvetlenia a rozhlasu a dopravnú pasportizáciu.
Obecné zastupiteľstvo preto navrhlo starostovi vyňať predmetnú lokalitu
z navrhovaného projektu kanalizácie a pokúsiť sa vo verejnoprospešnom záujme

vyvlastniť predmetné pozemky, aby obec mohla v budúcnosti napojiť vlastníkov
nehnuteľností na obecnú kanalizáciu.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE zámer výmeny pozemkov pre
účel zmluvy o zriadení vecného bremena vo veci kanalizácie parcely č. 460/38,
460/71, 460/40, 163/9, 163/28 v celkovej výmere 1 225 m2 za časť obecného pozemku
parcely č. 226/2 vo výmere 500 m2 z celkových 4 417 m2.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

0
5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0

11. Žiadosť akciovej spoločnosti AGROMAČAJ o splátkový kalendár na základe
vyrubeného miestneho poplatku za rozvoj
Spoločnosti AGROMAČAJ bol rozhodnutím č. 3/2019 zo dňa 15.07.2019 na základe
konania Výst.19-18-KD vyrubený miestny poplatok za rozvoj v celkovej sume 97 824,30
Eur. Spoločnosť požiadala žiadosťou doručenou dňa 26.07.2019 o stanovenie
splátkového kalendára v 48 mesačných splátkach z dôvodu nepokrytia poplatku
z bežných prevádzkových zdrojov. Obec túto žiadosť neakceptuje, ale navrhuje
spoločnosti zaplatiť prvú splátku v sume 20.000,- Eur a zvyšnú sumu rozdeliť do 36
mesačných splátok, každú v sume 2.161,79 Eur.
V prípade schválenia navrhovaného splátkového kalendára obcou spoločnosť tento rok
zaplatí z vyrubeného poplatku za rozvoj sumu 28.647,16 Eur.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE žiadosť akciovej spoločnosti
AGROMAČAJ o splátkový kalendár na základe vyrubeného miestneho poplatku za rozvoj
s tým, že prvú splátku zaplatí v sume 20.000,- Eur a zvyšnú sumu zaplatí v 36
mesačných splátkach, každú v sume 2.161,79 Eur.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš,
Valter Matus
0
0
0

12. Rôzne
a) Kanalizácia v obci
-

-

V každej obci naďalej prebieha majetkovo-právne vysporiadanie (podpis zmlúv
o vecnom bremene s vlastníkmi), zmluvy sa zasielali aj na Slovenskú správu
ciest, Slovenský pozemkový fond a ďalšie štátne orgány.
V obci Kráľová pri Senci sa rieši problém s umiestnením čističky odpadových
vôd s Vodohospodárskym štátnym podnikom.
V prípade nesúhlasu majiteľov no vecnom bremene môže nastať vo
verejnoprospešnom záujme aj forma vyvlastnenia.
Bude nasledovať žiadosť o stavebné povolenie, následne bude prebiehať
stavebné konanie, do konca roka žiadosť o grant.
Kráľová pri Senci zodpovedá za verejné obstarávanie projektu.

b) Elektrina v obci - Projekt zosilnenia trafostaníc
-

-

Celú trasu kábla obec žiada uložiť do chráničky, kvôli plánovaným projektom
rozšírenia cesty v Malom Šúri na 5,5 metra, resp. výhybniam a kvôli
plánovanému vybudovaniu chodníkov.
Chystá sa vydanie stavebného povolenia.
Na jeseň, príp. na jar je plánovaný začiatok realizovania projektu
Obec požaduje osadenie optického káblu (v dĺžke cca 2 km).

c) Vodovod v obci
- Je pripravený projekt na rekonštrukciu vodného zdroja v obci.
d) Stav schválených projektov:
-

Nadácia ZSE finančne prispeje k udalosti Mikuláša v našej obci sumou 650,Eur.

e) Informácie:
-

-

-

V obci sa osadili chýbajúce zrkadlá (pri trafostanici pri Lenorákových a pri
styku tzv. slivkovej cesty s miestnou komunikáciou), na hlavnej ceste sa osadili
mrazuvzdorné.
Dňa 12.08.2019 sa uskutoční mimoriadny zber triedeného odpadu – papier
a plast
V obci bude prebiehať odpis stavu elektromerov Západoslovenskou
distribučnou spoločnosťou v termíne od 03.08.2019 približne týždeň a odpis
stavu vodomerov obecnými pracovníkmi v najbližších týždňoch.
5. ročník Retro Guláš festu organizovaný dňa 13.07.2019 na Multifunkčnom
ihrisku dopadol dobre. Bolo 30 súťažných mužstiev vo varení guláša. Výťažok
finančných prostriedkov z akcie sa rozdelí medzi Materskú školu a Skautský
zbor.

13. Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. Poslanec Marek Szikhart
- Otázka: Problém viditeľnosti dopravného značenia popri ceste na križovatke
pri jazere v Malom Šúre v smere od Trojičného stĺpu na Hrubý Šúr z dôvodu
parkovania vozidiel a zarastaniu stromov do rozhľadu.
- Odpoveď starosta: Bude sa riešiť v blízkej budúcnosti spolu s vlastníkmi
stromov a áut.
2. Mária Marčičiaková
- Otázka: Kedy budú doručené výmery daňových poplatkov
- Odpoveď starosta: Priebežne sa vyhotovujú, kontroluje sa správnosť údajov,
chýbajú overiteľné podklady z minulosti. Obec plánuje doručiť všetky výmery
do konca augusta.

14. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu, všetkým
poprial ešte pekné leto a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ zápisnice:
Zuzana Gašpareková

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ján Miško

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

Štefan Ruman

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

V Kostolnej pri Dunaji dňa 31.07.2019
Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

