ZÁPISNICA
z prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji,
konaného dňa 09.02.2022 vo veľkej sále Kultúrneho domu
Úvod:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo. Privítal všetkých
účastníkov prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prítomní sú:
1. Ing. Igor Šillo, starosta obce
2. Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus, Zoltán Miklóš štyria poslanci obecného
zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. PhDr. Veronika Opáleková, hlavná kontrolórka , Marek Szikhart
Poslanci obecného zastupiteľstva obdržali návrh programu zasadnutia
k jednotlivým bodom programu v stanovenej lehote pred zasadnutím.

a materiál

Starosta vyzval obecné zastupiteľstvo na hlasovanie za doručený program zasadnutia.

Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
Prerokovanie žiadosti o prenájom kuchyne kultúrneho domu a podmienok
zabezpečovania stravy pre dôchodcov

6.

Prerokovanie žiadosti pána Foltána a obyvateľov obce o prehodnotenie, resp.
zmenu VZN č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

7.
8.
9.
10.
11.

Ponuky na výstavbu parkoviska pri farskom úrade – vyhodnotenie
Ponuky na výstavbu detského ihriska v materskej škole - vyhodnotenie
Rôzne
Diskusia
Záver

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

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľom bol vymenovaný Mgr. Ján Miško.
Za overovateľov zápisnice boli určení Valter Matus, Štefan Ruman.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus, Zoltán Miklóš
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 1 – Marek Szikhart
3. Schválenie predloženého programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh programu zasadnutia bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva a zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE predložený program.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus, Zoltán Miklóš
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 1 – Marek Szikhart
4. Kontrola plnenia úloh 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
z prechádzajúceho zastupiteľstva.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus, Zoltán Miklóš
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 1 – Marek Szikhart
5. Prerokovanie žiadosti o prenájom kuchyne kultúrneho domu a podmienok
zabezpečovania stravy pre dôchodcov
Starosta obce prečítal žiadosť pani Juliany Saltiel, o prenájom kuchyne a vyzval ju, aby aj
osobne predstavila svoj zámer – variť obedové menu pre svojich obchodných partnerov,
jednotlivcov a za zvýhodnenú cenu aj pre seniorov v obci Kostolná pri Dunaji, čím by spĺňala
požiadavku obce na osobitný zreteľ pre prenájom kultúrneho domu.
Záujemkyni, pani Saltiel bolo, zatiaľ, dočasne umožnené variť v priestoroch kuchyne
kultúrneho domu na základe štandardnej krátkodobej zmluvy o prenájme, ktorú obec uzatvára
pri krátkodobých prenájmoch priestorov kultúrneho domu v zmysle aktuálneho cenníka.
Žiadosť je prílohou zápisnice.

6. Prerokovanie žiadosti pána Foltána a obyvateľov obce o prehodnotenie, resp.
zmenu VZN č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Starosta obce prečítal žiadosť (príloha zápisnice) a následne prečítal stanovisko starostu obce
(príloha zápisnice), ktorým vysvetlil zákonné práva a povinnosti obce pri určovaní poplatku za
odpad.
Následne starosta obce pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva č. 95/2021,
ktorým sa schválilo VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Zároveň vyzval zúčastnených aj všetkých obyvateľov, aby využili tento rok
na konštruktívne riešenia k odpadom v obci. Výška poplatkov za odpad v roku 2022 sa tak bude
vyrubovať podľa VZN č. 7/2020.
Následne bola otvorená diskusia so zúčastnenými, ktorá pre svoju rozsiahlosť a náročnosť na
spracovanie nebola zaznamenaná v tejto zápisnici. Jej audiovizuálny záznam je však verejne
dostupný na https://www.facebook.com/100022261670029/videos/517420113041486/

7. Ponuky na výstavbu parkoviska medzi cestou na Kráľovú pri Senci a plotom
farského úradu – vyhodnotenie
Boli oslovené tieto spoločnosti:
Stremo s.r.o. – odmietla ponuku z kapacitných dôvodov
Gurmán J&M, s.r.o. = 31.350,10 € s DPH
Bidor = 39.357,63 € s DPH
ATYP-STAV PLUS s.r.o. = 49.977,61 € s DPH
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE cenové ponuky na
výstavbu parkoviska a odporúča starostovi dorokovať podmienky zmluvy s uchádzačom
s najnižšou cenou.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus, Zoltán Miklóš
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ:
1 – Marek Szikhart
8. Ponuky na výstavbu detského ihriska v materskej škole - vyhodnotenie
Boli oslovené spoločnosti za účelom cenovej ponuky výstavbu hracích prvkov na
detskom ihrisku pri materskej škole z bezúdržbového materiálu, ktoré boli prerokované
s riaditeľkou materskej školy:
Octago corporation, j.s.a = 9983,88 € s DPH
Agger = 9894 € s DPH (hracie prvky nie sú z bezúdržbového materiálu)
Dextrade Žilina = 9279,60 € s DPH (hracie prvky nezodpovedali popisu zo zadania)
Playsystem = 10.632 € s DPH
Verimevzabavu = 10.542 € s DPH
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE cenové ponuky na
výstavbu hracích prvkov na detskom ihrisku pri materskej škole a odporúča starostovi
obce podpísať zmluvu s uchádzačom s najnižšou ponúknutou cenou.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus, Zoltán Miklóš
PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

0
1 – Marek Szikhart

9. Rôzne
a) Kanalizácia – boli podané aktuálne informácie o stave kanalizácie v obci.
Stále prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.
b) Plánovaný prenájom pozemku p. Zavadela pre účely prístupu na
parkovisko pri cintoríne v Malom Šúre: z dôvodu hospodárnosti
s obecným majetkom a požiadaviek majiteľa bola diskusia uzavretá bez
ďalšej dohody
c) Verejné obstarávanie na prístavbu a rekonštrukciu materskej školy:
Za účelom cenových ponúk na proces verejného obstarávania stavebných
prác boli oslovené spoločnosti:
Tatra Tender s.r.o. = 7.500 € bez DPH
EUROtender SK, s.r.o. = bez odpovede
APUEN Akadémia s.r.o. = 19.500 € bez DPH
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE cenové ponuky od
spoločností za poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania na zákazku
Prístavba a nadstavba materskej školy a Rekonštrukcia kuchyne materskej školy,
vybavenie kuchyne a zariadenie materskej školy a odporúča starostovi obce dorokovať
podmienky zmluvy s uchádzačom s najnižšou cenou.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
4 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus, Zoltán Miklóš
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ:
1 – Marek Szikhart
d) Žiadosť o dotáciu obce Kostolná pri Dunaji
Dňa 9.2.2022 bola doručená žiadosť od žiadateľa Nezábudka – združenie
na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi.
Žiadosť je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie vo výške
200 € pre žiadateľa Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými, štat. zástupca: PharmDr. Ildikó Popálená, Turnianska 8A, 903 01
Senec, IČO 34076255, DIČ 2020687471.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
3 - Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Valter Matus,
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1 – Zoltán Miklóš
NEPRÍTOMNÝ:
1 – Marek Szikhart
e) Ďalšie informácie:

-

VOS na predaj obecných pozemkov z predchádzajúceho zastupiteľstva –
zaplatených je aktuálne 130.000 €, zvyšná časť bude prevedená v nasledujúcich
týždňoch.
Obecný deň – plánuje sa podujatie na 3 dni, obec podala žiadosť o dotáciu
v hodnote 25.000€. Predbežne sú zazmluvnení interpreti.

10. Diskusia
11. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí, poprial všetkým občanom a
ukončil zasadnutie.
Zapisovateľ zápisnice:
Mgr. Ján Miško

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

Overovatelia zápisnice:
Valter Matus

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

Štefan Ruman

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

V Kostolnej pri Dunaji
Dňa 15.02.2022

Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

