ZÁPISNICA
z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji,
konané dňa 07.02.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Úvod:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo.
Privítal všetkých a oznámil, že je to prvé zasadnutie so živým vysielaním na sociálnej
sieti Facebook.
Starosta skonštatoval: prítomní sú všetci 5 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh rozpočtu obce Kostolná pri Dunaji na rok 2019
Návrh viacročného rozpočtu obce Kostolná pri Dunaji na rok 2019 s výhľadom
na roky 2020 a 2021
Zmluva so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., Bratislava na triedený odpad v obci
Zmluva so spoločnosťou ROVAMI, s.r.o., Sládkovičovo na zber elektroodpadu
Návrh cenníka obce na poplatky ohľadom vody
Návrh zmluvy na odchyt psov so spoločnosťou Defense Pro, s. r. o.
Dlhodobý prenájom priestorov v Kultúrnom dome
(veľká sála + kancelárie na poschodí)
Súhlas s predajom obecných pozemkov
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Vymenovanie Krízového štábu obce a jednotiek civilnej ochrany obce
Kostolná pri Dunaji
Žiadosť školskej jedálne pri MŠ o zvýšenie finančného pásma pre všetkých
stravníkov MŠ
Žiadosť o výmenu pozemkov – p. Šoltis
Žiadosť občianskeho združenia Nezábudka o dotáciu na rok 2019
Schválenie poskytnutia príspevku na dieťa v Školskej družine ZŠ v obci
Kráľová pri Senci na rok 2019
Rôzne - zriadenie inventarizačnej komisie + komisie verejného záujmu
- odmena a plat poslancov

19. Diskusia
20. Záver
K jednotlivým bodom:
1./

Otvorenie zasadnutia
Privítanie všetkých účastníkov zasadnutia vykonal starosta obce Kostolná pri
Dunaji, Ing. Igor Šillo a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.

2./

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta konštatoval, že návrh programu zasadnutia bol doručený poslancom
obecného zastupiteľstva a zverejnený na úradnej tabuli obce.
Starosta obce rozšíril program zasadnutia o bod 5 – Návrh viacročného
rozpočtu obce Kostolná pri Dunaji na rok 2019 s výhľadom na roky 2020
a 2021
Obecné zastupiteľstvo doplnilo 18. bod rôzne o zriadenie inventarizačnej
komisie + komisie verejného záujmu a o odmenu a plat poslancov.
Starosta vyzval obecné zastupiteľstvo na hlasovanie za program tretieho
riadneho zasadnutia.
Doplnený program zasadnutia bol schválený obecným zastupiteľstvom.

Hlasovanie: ZA – 5 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
3./

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľom bola vymenovaná Zuzana Gašpareková.
Za overovateľov zápisnice boli určení Valter Matus a Marek Szikhart.

4./

Návrh rozpočtu obce Kostolná pri Dunaji na rok 2019
Rozpočet obce na rok 2019 bol vypracovaný v elektronickej podobe a doručený
poslancom OZ pred riadnym obecným zastupiteľstvom. Rozpočet obce bol
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli. Bol taktiež vypracovaný v písomnej
forme a zverejnený na úradnej tabuli obce, dostupný širokej verejnosti na
pripomienkovanie.
Rozpočet je zostavený z reálnych skutočností roka 2018. Je prebytkový, nie
stratový. Výška príjmov je 425 362,68 Eur a výška výdavkov je 415 260,48
Eur, čo znamená hospodársky výsledok je vo výške 10 102,20 Eur.
OZ tento bod prerokovalo a jednohlasne schválilo. Rozpočet je súčasťou danej
zápisnice.

Hlasovanie: ZA – 5 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
5./

Návrh viacročného rozpočtu obce Kostolná pri Dunaji na rok 2019

s výhľadom na roky 2020 a 2021
Viacročný rozpočet obce na roky 2019, 2020 a 2021 bol vypracovaný
v elektronickej podobe a doručený poslancom OZ. Viacročný rozpočet obce bol
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a je súčasťou danej zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie viacročný rozpočet na vedomie.
6./

Zmluva so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. na triedený odpad v obci
Spoločnosť ponúka systém združeného nakladania odpadov z obalov
a s odpadmi z neobalových výrobkov (umelohmotné obaly, papiere, plechovky,
tetrapacky). Spoločnosť navrhuje obci rozšíriť počet kontajner na papier 4 ks
(z 1 ks), plasty- kovy-VKM (tetrapack) spolu 13 ks (z 5 ks), kovy 1 ks, sklo 5ks
(z 4 ks). Vývoz sa uskutoční 1x mesačne.
Obec chce zároveň premiestniť stojiská kontajnerov v najbližšej dobe.
Zmluva so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. je súčasťou zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo berie zmluvu na triedený odpad v obci na vedomie.
7./

Zmluva so spoločnosťou ROVAMI, s.r.o. na zber elektroodpadu
Odpad sa bude zbierať na základe dohodnutých intervaloch z pred domu a
prístroje musia byť v celku nie rozobraté na časti.

Obecné zastupiteľstvo berie zmluvu na zber elektroodpadu na vedomie.
8./

Návrh cenníka obce na poplatky ohľadom vody
Súvisí s novou zmluvou o pripojení na vodovod. Nové domy sa budú môcť
pripojiť na základe novej podpísanej zmluvy. Zmluva okrem iného spomína aj
prístup k obecnému vodovodu majiteľa len na základe súhlasu obce, prípojku
môže zriadiť len obcou poverený človek, ...
Cenník zahŕňa ceny za pripojenie vodomeru, prerušenie ako aj obnovenie
dodávky pitnej vody, rekonštrukcie alebo prekládka vodomeru.

Obecné zastupiteľstvo berie cenník na poplatky ohľadom vody na vedomie.
9./

Návrh zmluvy na odchyt zvierat so spoločnosťou Defense Pro, s. r. o.
Zmluva je o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do
karanténnej stanice. Spoločnosť sídli v Pezinku, ale výjazdy realizuje z
Veľkého Bielu, takže dojazd do našej obce je okolo 15 minút. Výjazd sa
uskutočňuje v prípade potreby odchytu zvieraťa . Paušálny mesačný poplatok za
službu je vo výške 85,- Eur, výjazd 25,- Eur, odchyt 25,- Eur a rôzne iné
poplatky podľa potreby. Zviera je v karanténnej stanici najviac 5 dní.

Obecné zastupiteľstvo berie zmluvu na odchyt zvierat na vedomie.

10./

Dlhodobý prenájom priestorov v Kultúrnom dome
(veľká sála + kancelárie na poschodí)
Záujemca o prenájom veľkej sály – nová ZUŠ, Senec (rod. Cingelová), na
výučbu tanca 2x týždenne po 6 hod. pre 40 ľudí, požiadavka na pevne
umiestnené zrkadlo.
Kancelárie na poschodí – obec chce vypísať súťaž na prenájom kancelárii.
Sú viacerí záujemcovia.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s dlhodobým prenájmom priestorov v Kultúrnom
dome – veľkú sálu a vypísaním súťaže na prenájom kancelárií na poschodí.

Hlasovanie: ZA – 5 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
11./

Súhlas s predajom obecných pozemkov
Predaj obecných pozemkov je hlavne z dôvodu financovania kanalizácie. Jedná
sa o stavebné pozemky v smere na Kráľovú pri Senci, parcela č. 126/28
a parcela č. 126/27. Do úvahy by prichádzali aj ďalšie nevyužité pozemky
(napr. pri bývalom ihrisku, v smere na Hrubú Boršu, pri novom ihrisku,...).
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom obecných pozemkov parc. č. 126/28
a parc. č. 126/27 na vedomie.

Hlasovanie: ZA – 5 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
12./

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Voľby prezidenta SR v roku 2019 sa uskutočnia dňa 16. marca 2019 – I. kolo,
dňa 30. marca 2019 je II. Kolo.

Obecné zastupiteľstvo berie predloženú informáciu o voľbách na vedomie.
13./

Vymenovanie Krízového štábu obce a jednotiek civilnej ochrany obce
Kostolná pri Dunaji
Pre obce je to povinnosť zo zákona pre prípad nejakého ohrozenia.
Starosta obce Kostolná pri Dunaji VYMENÚVA členov krízového štábu obce
1. PREDSEDA –Ing. Igor Šillo
2. PODPREDSEDA – Mgr. Ján Miško
3. TAJOMNÍK – Zuzana Gašpareková
4. ČLEN – Valter Matus
5. ČLEN – Štefan Ruman

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Starosta obce Kostolná pri Dunaji VYMENÚVA členov jednotky civilnej
ochrany pre prípad núdzového ubytovania a núdzového zásobovania:
1) Miesto ubytovania č. 1 – MATERSKÁ ŠKOLA
VEDÚCA MIESTA UBYTOVANIA – PaedDr. Szabová Gabriela
1. ČLEN – Kissová Katarína
2. ČLEN – Mučková Marta
3. ČLEN – Filkászová Annamária
2) Miesto ubytovania č.2–KULTÚRNE STREDISKO (KULTÚRNY DOM)
VEDÚCI MIESTA UBYTOVANIA – Ing. Igor Šillo
1. ČLEN – Mgr. Ján Miško
2. ČLEN – Oroš Ladislav
3. ČLEN – Orošová Margita
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
14./

Žiadosť školskej jedálne pri MŠ o zvýšenie finančného pásma pre všetkých
stravníkov MŠ
Súčasnosť je 1. finančné pásmo (1,05 Eura), požiadavka je z dôvodu
zvyšovania cien potravín na zmenu do 3. finančného pásma pre všetkých
stravníkov Materskej školy. OZ súhlasí so zvýšením finančného pásma.

Hlasovanie: ZA – 5 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
15./

Žiadosť o výmenu pozemkov – p. Šoltis
Cesta pred p. Šoltisom v jeho vlastníctve na výmenu s obecným pozemkom
vedľa jazera (nevyužiteľná pre obec) z dôvodu posunutia plotu, pričom lavičky
zostanú zachované. Poslanci OZ schválili výmenu pozemkov s podmienkou
náhradnej výsadby stromov.

Hlasovanie: ZA – 3 poslanci, PROTI – 2 poslanci, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
16./

Žiadosť občianskeho združenia Nezábudka o dotáciu na rok 2019
Občianske združenie sa venuje zdravotne ťažko postihnutým občanom.
Dotáciu žiadajú vo výške 150,- Eur na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na rok 2019 pre obč. združenie.

Hlasovanie: ZA – 4 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 1 poslanec

17./

Schválenie poskytnutia príspevku na dieťa v Školskej družine ZŠ v obci
Kráľová pri Senci za október až december 2018
Na základe uznesenia č. 78/2016 OZ v Kostolnej pri Dunaji zo dňa 13.12.2016
schválilo príspevok za každé dieťa navštevujúce Školskú družinu pri ZŠ
Kráľová pri Senci s trvalým pobytom dieťaťa v obci Kostolná pri Dunaji vo
výške 15,- Eur/mesačne.
Za obdobie október až december 2018 Obec Kráľová pri Senci žiada finančné
prostriedky vo výške 255,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie príspevku Obci Kráľová pri Senci.

Hlasovanie: ZA – 5 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
18./

Rôzne

1. Ing. Igor Šillo – starosta informoval:
a) Oznámenie o otvorení prevádzky Hasvársky dvor, poctivé rodinné
mäsiarstvo, s.r.o. – predaj mäsa a potravín z mäsa
Obecné zastupiteľstvo berie túto informáciu na vedomie.
b) Žiadosť o odstránenie stromov z obecného pozemku pred domom č. 27 –
pán Takáč Zoltán a pán Takáč Ján – zvolá sa spoločné stretnutie
c) Zmluva o vedení účtovníctva v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení - p. Ildikó Németh – ekonómka
a mzdárka nebude vedená pod obcou. Práce bude vykonávať pod svojou
s.r.o. Cena poskytovaných služieb je vo výške 180,- Eur/mesačne.
d) Žiadosť o zaradenie ornej pôdy č. 202 do územného plánu obce Kostolná pri
Dunaji p. Kišša Jozefa – momentálne sa tento rok nebude otvárať územný
plán obce, nakoľko nie je veľa žiadosti o zaradenie do územného plánu.
e) Žiadosť o prenajatie priestorov – p. Mihalská – horné priestory v KD
prichádzajú do úvahy – zjednať obhliadku – v priebehu mesiaca sa vypíše
obchodná verejná súťaž za podmienok obce

2. p. Štefan Ruman
a) Odmena a plat poslancov – návrh OZ je 15,- EUR na jedno zasadnutie
- OZ má predložiť návrh podmienok na budúce zastupiteľstvo
b) Zriadenie inventarizačnej komisie + komisia verejného záujmu
- OZ navrhne členov a budúce zasadnutie sa môžu schváliť

19./

Diskusia
V diskusii vystúpili:

1) p. Zoltán Miklóš
a) MŠ – záložný zdroj na kotol - je navrhnutý v rozpočte a je navrhnutý
servisný technik z Kráľovej pri Senci + je ponuka na záložný zdroj
b) udržiavanie 1. strany parku okolo jazera – obec bude riešiť po zimnom
období
2) p. Zuzana Šmelcerová
- pripomienkovanie kanalizácie, nie je navrhnutá všade k domom – je
prednastavená a bude sa ešte meniť v priebehu realizácie (začiatok roka 2020
bude vydané rozhodnutie)
- bude zverejnený plán
3) p. Koterec
– predaj pozemkov obci – parcela č. 94/13 –63 m2
starosta: pre obec nie sú použiteľné = 25 m2
 Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji uznesením č. 30 schválilo
žiadosť p. Koterca o predaj pozemku do vlastníctva obce – parcela č. 94/13
v rozlohe 63 m2
Hlasovanie: ZA – 5 poslanci, PROTI – 0 poslancov, ZDRŽALI SA – 0 poslancov
4) p. Starosta - biologicky rozložiteľný odpad – riešením môže byť zberný dvor,
zatiaľ bude veľkokapacitný kontajner (lístie, konáre, tráva,...)
5) p. Róbert Takáč – obmedzenie rýchlosti – sú navrhnuté spomaľovače (na
náklad obce), je to cesta BSK
- Starosta informoval - znova je otvorená prevádzka Štrkopiesky, Hrubá
Borša – zatiaľ do roku 2025
6) p. Kotercová – ohľadom dopravy detí do školy – SC, BA – spoje nenadväzujú
- obec rokovala so Slovak Lines, časom by mal vznikať nový grafikon, bola
podaná aj elektronická petícia
7) p. Starosta - zosilnenie elektrickej siete = predpríprava na optický kábel
z Královej, popri škôlke, cez Malý Šúr do rozvodne Multifunkčného ihriska –
príprava na internet

20./

Záver
Zapisovateľ prečítal prerokované veci obecným zastupiteľstvom na svojom
treťom riadnom zasadnutí.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a aktívny prístup,
ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:
Valter Matus
Marek Szikhart

V Kostolnej pri Dunaji
Dňa 07.02.2019

Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

