ZÁPISNICA
z deviateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji,
konané dňa 09.09.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Úvod:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo. Privítal
všetkých účastníkov deviateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prítomní sú:
1. Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš, štyria poslanci obecného
zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Zuzana Gašpareková, zapisovateľ
Ing. PhDr. Veronika Opáleková, hlavný kontrolór obce a poslanec obecného zastupiteľstva
Valter Matus sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí.
Starosta vyzval obecné zastupiteľstvo na hlasovanie za doručený program zasadnutia.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 7/2019, ktorým sa

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

zrušuje VZN Obce Kostolná pri Dunaji o školskom obvode základnej školy účinné od
16.10.2004
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 8/2019, ktorým sa
zrušuje VZN obce Kostolná pri Dunaji o hospodárení s finančnými prostriedkami
obce Kostolná pri Dunaji účinné od 01.04.2009
Schválenie spolufinancovania projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného
úradu v Kostolnej pri Dunaji vo výške 5 % nákladov zo schváleného rozpočtu projektu
Zmluva s vybraným dodávateľom na realizáciu súvisiacich prác s projektom Zvýšenie
energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji, na ktorý bola
poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2019
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
Rôzne
Diskusia
Záver

K jednotlivým bodom:
1. Otvorenie zasadnutia
Privítanie všetkých účastníkov deviateho 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:

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

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľom bola vymenovaná Zuzana Gašpareková.
Za overovateľov zápisnice boli určení Zoltán Miklóš a Štefan Ruman.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.

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

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

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.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE plnenie úloh.

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

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

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 7/2019, ktorým
sa zrušuje VZN obce Kostolná pri Dunaji o školskom obvode základnej školy
účinné od 16.10.2004
Doterajšie VZN o školskom obvode základnej školy je nezákonné, keďže v obci sa
nenachádza základná škola.
Zrušovacie VZN obce Kostolná pri Dunaji č. 7/2019 je prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 7/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Kostolná
pri Dunaji o školskom obvode základnej školy účinné od 16.10.2004.

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

4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš
0
0
1 – Valter Matus

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 8/2019, ktorým
sa zrušuje VZN obce Kostolná pri Dunaji o hospodárení s finančnými
prostriedkami obce Kostolná pri Dunaji účinné od 01.04.2009
VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce je z pohľadu zákona nesprávne. Na
najbližšom obecnom zastupiteľstve budú predložené zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce.
Zrušovacie VZN obce Kostolná pri Dunaji č. 8/2019 je prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 8/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Kostolná
pri Dunaji o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Kostolná pri Dunaji účinné
od 01.04.2009.

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

4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš
0
0
1 – Valter Matus

7. Schválenie spolufinancovania projektu Zvýšenie energetickej účinnosti
budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji vo výške 5 % nákladov zo
schváleného rozpočtu projektu
Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie v sume 192 413,08,- Eur na
Environmentálny fond pre projekt zvýšenia energetickej účinnosti budovy obecného
úradu. Obci bola schválená dotácia vo výške 160 000,- Eur. Projekt zahŕňa zateplenie
budovy, výmenu okien a dverí, nový systém kúrenia (tepelné čerpadlo s rekuperáciou),
výmenu podláh. Podmienkou poskytnutia dotácie je spolufinancovanie obce vo výške 5
% nákladov t.j. 9 343,70 eur zo schváleného rozpočtu projektu, t.j. 186 874,08 eur.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji vo výške
5 % nákladov zo schváleného rozpočtu projektu.

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

4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš
0
0
1 – Valter Matus

8. Zmluva s vybraným dodávateľom na realizáciu súvisiacich prác s projektom
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri
Dunaji, na ktorý bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v spolupráci so
spoločnosťou EURO tender SK, s.r.o. sa verejného obstarávania zúčastnili traja
uchádzači predložením cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác súvisiacich
s projektom:
1. ATYP-STAV PLUS, spol. s r.o. Senec (210 374,40 Eur)
2. BIDOR, s.r.o. Bratislava (214 793,75 Eur)
3. STREMO, s.r.o. Kostolná pri Dunaji (260 789,08 Eur)
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR s DPH. Úspešným
uchádzačom je firma ATYP-STAV PLUS spol. s r.o. Senec, ktorá predložila najnižšiu
ponuku vo výške 210 374,40 Eur. S vybraným dodávateľom bude podpísaná zmluva,
ktorej návrh bol predložený obecnému zastupiteľstvu na pripomienkovanie a následné
schválenie.
Návrh zmluvy je prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE zmluvu s vybraným
dodávateľom na realizáciu súvisiacich prác s projektom Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji, na ktorý bola poskytnutá
dotácia z Environmentálneho fondu.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
PROTI:

4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš
0

ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

0
1 – Valter Matus

9. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2019
Obec má povinnosť zabezpečiť každý rok vykonanie auditu obce s vypracovaním správy
nezávislého audítora. Zmluva za rok 2018 bola uzatvorená s nezávislým audítorom, Ing.
Jozefom Adamkovičom z Topoľčian. Na základe bezproblémovej spolupráce je návrh na
podpísanie zmluvy aj na ďalší rok vykonania auditu účtovnej závierky a auditu súladu
výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2019.
Návrh zmluvy je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE zmluvu o poskytovaní
audítorských služieb za rok 2019 s nezávislým audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom.

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

4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš
0
0
1 – Valter Matus

10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
Nezávislý audítor, Ing. Jozef Adamkovič, vykonal audit účtovnej závierky Obce
Kostolná pri Dunaji, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát i poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód, všetko k 31.12.2018.
Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Kostolná
pri Dunaji k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia k 31.12.2018 podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítor
konštatuje:
Obec Kostolná pri Dunaji konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách okrem: Výdavky rozpočtu obce boli čerpané nad rámec rozpočtových
výdavkov a prostriedky rezervného fondu neboli vedené na samostatnom bankovom
účte alebo podúčte.
Záverečný účet obce za rok 2018 bol prerokovaný a schválený obecným
zastupiteľstvom v stanovenej lehote dňa 26.06.2019, uznesením č. 98/2019
s výhradami a uznesením č. 99/2019 boli prijaté nápravné opatrenia. Obec v roku 2018
bola v rozpočtovom provizóriu, nakoľko rozpočet obce na rok 2018 bol prerokovaný
a schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 4, dňa 19.12.2018.
Nezávislý audítor skonštatoval, že na základe opravných opatrení kontrolórky obce,
obec predíde schodkovému stavu rozpočtu.
Správa o overení účtovnej závierky je neoddeliteľnou súčasťou prílohy zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE správu nezávislého
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018.

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

4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek Szikhart, Zoltán Miklóš
0
0
1 – Valter Matus

11. Rôzne
a) Elektrina v obci - Projekt zosilnenia trafostaníc
-

Prebehlo rokovanie so Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou
Stavebné povolenie je právoplatné
Realizácia začne vo februári 2020, bude trvať približne 3 mesiace
Osadenie optického káblu (v dĺžke cca 2 km) bude podmienené zmluvou
o vecnom bremene

b) Kanalizácia v obci
-

Naďalej prebieha majetkovo-právne vysporiadanie (podpis zmlúv o vecnom
bremene s vlastníkmi)
Začína príprava podkladov na verenú súťaž, ktorá by mala byť spustená
niekedy na prelome septembra – októbra

c) Plánovanie ďalších projektov:
-

Projekt zberného dvora – do konca roka 2019 by mal byť pripravený projekt
Projekt na obnovu vodného zdroja – do konca októbra je plán podania žiadosti
o čerpanie dotácie na Environmentálny fond
Projekt technika – plán podania žiadosti na Environmentálny fond ohľadom
dotácie na kúpu multifunkčného traktora a kontajnery na zberný dvor

d) Informácie:
-

Prebieha príprava novej webovej stránky obce
V obci prebehol odpis stavu vodomerov obecnými pracovníkmi
Zistená strata vody v obci cca 13 000 m3, postupne sa bude riešiť
Zvýšený hluk v časti obce Malý Šúr za družstvom, spoločnosť AGROMAČAJ a.s.
spustila prevádzku senníka s hlučnými ventilátormi, budú prebiehať rokovania

12. Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. Poslanec Zoltán Miklóš
- Otázka: Problém zaradenia detí na povinnú školskú dochádzku základnej školy.
- Odpoveď starosta: Prebiehajú rokovania so starostom obce Kráľová pri Senci aj
s riaditeľkou základnej školy, výsledok bude jasný až koncom septembra.

13. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ zápisnice:
Zuzana Gašpareková

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

Overovatelia zápisnice:
Zoltán Miklóš

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

Štefan Ruman

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

V Kostolnej pri Dunaji
Dňa 09.09.2019

Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

