
 

Zápisnica  
z 26.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Jedľové Kostoľany,  

konaného dňa 11.05.2018    
___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:           Dušan Kazimír, starosta obce 

                            Poslanci : Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                    Ing. Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                    Ing. Roman Vojtela                                                   

                                                     

 

Neprítomní:                                Jozef Ďuriač - ospravedlnený 

                                                                                 

 

Ďalší prítomní:      Mgr. Patrícia Hodošiová – zamestnanec obce  

                                             Eva Kazimírová – zamestnanec obce  

                                      Ing. Oľga Ďuriačová – hlavná kontrolórka                                         

  

 

   

PROGRAM : 
1. Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

4. Záverečný účet obce – schválenie 

5. Schválenie preklenovacieho úveru 

6. Schválenie investičného úveru 

7. Zmena rozpočtu 

8. Zmena formy financovania projektov Vybudovanie oddychovej zóny v obci 

Jedľové Kostoľany a Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové 

komunikácie Jedľové Kostoľany 

9. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2018 

10. Hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 2018 

11. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber komunálnych odpadov 

Jedľové Kostoľany – schválenie  

12. Odpredaj V3S 

13. Správa hlavnej kontrolórky obce o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami 

vyššími ako 5 000 € 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

 

bodu 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Dušan Kazimír, starosta obce.  Privítal všetkých 

prítomných. Starosta konštatoval, že  je prítomná väčšina poslancov  a OZ je uznášania 

schopné. Neprítomný Jozef Ďuriač je ospravedlnený.  Za zapisovateľku určil Mgr. Patríciu 

Hodošiovú. Za overovateľov zápisnice určil:  Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela. 

 

 



 

Návrhová komisia:       Štefan Bošiak, Emil Cibiri  

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0                            

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

 

schvaľuje  

 

program rokovania.  

1. Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

4. Záverečný účet obce – schválenie 

5. Schválenie preklenovacieho úveru 

6. Schválenie investičného úveru 

7. Zmena rozpočtu 

8. Zmena formy financovania projektov Vybudovanie oddychovej zóny v obci 

Jedľové Kostoľany a Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové 

komunikácie Jedľové Kostoľany 

9. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2018 

10. Hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 2018 

11. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber komunálnych odpadov 

Jedľové Kostoľany – schválenie  

12. Odpredaj V3S 

13. Správa hlavnej kontrolórky obce o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami 

vyššími ako 5 000 € 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing. Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0                            

 

 

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesenia 
Predchádzajúce zastupiteľstvo neukladalo žiadne uznesenia. 

 

 

K bodu  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Ďuriačová prečítala Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2017.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu obce Jedľové Kostoľany za rok 2017. 



 

K bodu 4.  Záverečný účet obce – schválenie  

Starosta informoval poslancov, že dostali návrh záverečného účtu obce. Vyzval ich 

k otázkam. 

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0                            

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Jedľové Kostoľany a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 9 505,47 €.  

 

 

K bodu 5. Schválenie preklenovacieho úveru  

Starosta obce informoval poslancov, že ide o cesty a oddychovú zónu na ktorú obec dostane 

finančné prostriedky z PPA. Vysvetlil, že pre obec je najvýhodnejšie zobrať preklenovací 

úver s ktorým to obec zaplatí a tie peniaze budú následne vrátene do banky a že obec to 

nebude stáť nič.  

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0                            

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany na svojom zasadnutí dňa  11.05.2018 schvaľuje: 

1.) Prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 79 248,82,-EUR, ktorý bude poskytnutý podľa 

Zmluvy o termínovanom úvere. 
za účelom financovania oprávnených nákladov projektu " Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany" (ďalej 

len Projekt), na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou  (ďalej PPA) dňa 4.4.2018 

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) číslo 072NR130043 (ďalej len Zmluva o NFP) v 

rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancovaný fondom Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 

vidieka (EPFRV), opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podoparenie č./názov: 7.2 

Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy: 13/PRV/2015, miesto realizácie: SR, VÚC(kraj): Nitriansky, 

okres:Zlaté Moravce, obec: Jedľové Kostoľany, oblasť zamerania podľa Výzvy:č.názov: Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí-

úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

2.) Zabezpečenie tohto úveru je vo forme vystavenej vlastnej blankozmenky obce a podpísanej Dohody 

o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

3.) Prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 97 566,-EUR, ktorý bude poskytnutý podľa 

Zmluvy o termínovanom úvere. 
za účelom financovania oprávnených nákladov projektu " Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie J.K." 

(ďalej len Projekt), na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou  (ďalej PPA) dňa 

4.4.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) číslo 072NR130100 (ďalej len Zmluva o 

NFP) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancovaný fondom Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka (EPFRV), opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 

č./názov: 7.2 Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy: 13/PRV/2015, miesto realizácie: SR, VÚC(kraj): 

Nitriansky, okres:Zlaté Moravce, obec: Jedľové Kostoľany, oblasť zamerania podľa Výzvy:č.názov: Aktivita 1: výstavba a 

rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. 



 

4.) Zabezpečenie tohto úveru je vo forme vystavenej vlastnej blankozmenky obce a podpísanej Dohody 

o vyplňovacom práve k blankozmenke.. 

5.) Súčasne zabezpečenie obidvoch úverov je vo forme zriadeného záložného práva na pohľadávky z účtu 

podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávku z účtu. 

Čísla zmlúv budú známe po schválení úveru a vypracovaní zmluvnej dokumentácie. 

 

 

K bodu 6. Schválenie investičného úveru 

Starosta informoval poslancov, že ako už spomínal obec potrebuje zobrať investičný úver vo 

výške 50 000, - EUR. Vysvetlil, že ide o miestnu komunikáciu hornú, k družstevnej bytovke 

na ktorú obec  dostala 34 000, - EUR a nakoľko tá cesta sa ide robiť kompletne nanovo – 

podložie a oporný múr, je vyčíslená suma 47 800, - EUR. Vyzval poslancov, že kedykoľvek 

si môžu ísť práce a podklady skontrolovať.  Objasnil, že obec stále sa pohybuje v rozmedzí 

a v tej výške ako už úver bol. 

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0    

    

Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany schvaľuje: 

1. Prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 50 000, - EUR, ktorý 

bude poskytnutý podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 383/2018/UZ, zo dňa 

10.05.2018, za účelom úhrady daňových dokladov dodávateľovi prác ZE-PRA 

spol. s r. o., IČO 36736309 za realizáciu diela: „MK – ul. Spojovacia“ , „MK – ul. 

k Bytovke“. 

2. Zabezpečenie tohto úveru je vo forme vystavenej blankozmenky obce a podpísanej 

Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 660/2018/D zo dňa 10.05.2018.                      

 

 

K bodu 7. Zmena rozpočtu 

Starosta obce informoval poslancov, že zmenu rozpočtu dostali domov 

Diskusné príspevky: 

Eva Kazimírová – najvväčšie položky sú to čo stále spomíname a to 50 000, - EUR úver , 

180 000, - EUR úver a príjem peniaze čo dostaneme na oddychovú zónu a na cesty z PPA.   

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0    

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č.1  v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov podľa priloženého návrhu, príjmy 423 648,- Eur výdavky 423 648,- Eur. Prehľad 

zmenených položiek ekonomickej klasifikácie rozpočtu obce tvorí prílohu zápisnice.  

 

 



 

K bodu 8. Zmena formy financovania projektov Vybudovanie oddychovej zóny v obci 

Jedľové Kostoľany a Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie 

Jedľové Kostoľany 

Starosta obce informoval poslancov, že pre obec je finančne výhodnejšie realizovať výdavky 

na projekt kombináciou úverových a vlastných zdrojov, ktoré si následne obec požiada 

refundovať v pomernej výške. Systém financovania formou refundácie nezaťaží rozpočet 

obce až do takej miery ako by to bolo v prípade použitia systému financovania zálohovou 

platbou. Refundácia je pre obec časovo výhodnejší a efektívnejší systém financovania.  

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0    

 

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP č. 072NR130043 bol dodatočne na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva č.26 prehodnotený systém financovania formou zálohovej platby uvedený 

v Článku 2 bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

schvaľuje financovanie projektu formou systému refundácie . Pre obec je finančne 

výhodnejšie realizovať výdavky na projekt kombináciou úverových a vlastných zdrojov, ktoré 

si následne obec požiada refundovať v pomernej výške. Systém financovania formou 

refundácie nezaťaží rozpočet obce až do takej miery ako by to bolo v prípade použitia 

systému financovania zálohovou platbou. Refundácia je pre obec časovo výhodnejší 

a efektívnejší systém financovania.  

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0    

 

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP č. 072NR130100 bol dodatočne na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva č.26 prehodnotený systém financovania formou zálohovej platby uvedený 

v Článku 2 bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

schvaľuje financovanie projektu formou systému refundácie . Pre obec je finančne 

výhodnejšie realizovať výdavky na projekt kombináciou úverových a vlastných zdrojov, ktoré 

si následne obec požiada refundovať v pomernej výške. Systém financovania formou 

refundácie nezaťaží rozpočet obce až do takej miery ako by to bolo v prípade použitia 

systému financovania zálohovou platbou. Refundácia je pre obec časovo výhodnejší 

a efektívnejší systém financovania.  

 

 

K bodu 9. Hospodárenie obce za I.štvrťrok 2018 

Starosta informoval poslancov, že dostali Hospodárenie obce za I.štvrťrok 2018 domov. 

Vyzval ich k otázkam.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodárenie obce za I. štvrťrok 2018.  
 

 

 



 

K bodu 10. Hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 2018 

Starosta informoval poslancov, že dostali Hospodárenie obecného pohostinstva za I.štvrťrok 

2018 domov. 

Vyzval ich k otázkam.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 

2018. 

 

 

K bodu 11. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber komunálnych 

odpadov Jedľové Kostoľany – schválenie 

Starosta informoval poslancov, že obec ide žiadať o NFP na projekt zberného dvora cez 

Environmentálny fond. Predložil poslancov vypracovanú projektovú dokumentáciu. 

 

Hlasovanie:                     za: (6)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD., Ing. Dušan Kazimír,   

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: 0    

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber 

komunálnych odpadov Jedľové Kostoľany, kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

výška spolufinancovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov: 

161 077,04 EUR, teda vo výške  8 053,85 EUR s DPH. 

 

 

K bodu 12. Odpredaj V3S 

Diskusné príspevky: 

Starosta – navrhujem predať V3S spolu aj s pluhom.  

Štefan Bošiak – ceny sa pohybujú od 2 000 € do 6 000 €. 

Ing. Milan Dobiaš PhD. – záleží v akom je stave a či je zo značkami alebo bez značiek. 

Starosta – táto je bez značiek. Rozhodneme sa čo a ako. Aký máte názor ? 

Ing. Milan Dobiaš PhD. – za šrotovú cenu. 

Ján Beňo – súhlasím. 

Starosta – prejdime k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:                     za: (5)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD.,  

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: (1) Ing. Dušan Kazimír    

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj V3S minimálne vo výške šrotovej ceny. 

 

Diskusné príspevky: 

Starosta – a čo sa týka toho pluhu? Za najvyššiu ponúknutú cenu ? 

 

 

 

 



 

Hlasovanie:                     za: (5)    Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri,  

                                                        Ing.Milan Dobiaš PhD.,  

                                                        Ing. Roman Vojtela 

                                         proti :  0                                    

                                         zdržal sa: (1) Ing. Dušan Kazimír    

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pluhu k V3S za najvyššiu ponúknutú cenu. 

 

 

K bodu 13. Správa hlavnej kontrolórky obce o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami 

vyššími ako 5 000 €  

Ing. Oľga Ďuriačová prečítala správu o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 

5 000 € a navrhuje vypracovať smernicu o verejnom obstarávaní. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o zákazkách s nízkymi 

hodnotami a cenami vyššími ako 5 000 €. 

  

K bodu 16.Rôzne  

Diskusné príspevky: 

Dušan Kazimír – najbližšie je MDD, potom krojované slávnosti. Uvidíme ako sa podarí 

dokončiť oddychovú zónu a podľa toho by som ešte tie guláše chcel spraviť ale to už asi len 

september by bol.  

 

K bodu 15. Záver 

Štefan Bošiak prečítal uznesenie a starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie 

obecného zastupiteľstva o 21.30 hod. 

 

 

Zapísala: Mgr. Patrícia Hodošiová                         

 

 

 

      

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

             Dušan Kazimír 

          starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Dušan Kazimír                                                            ........................................ 

Ing. Roman Vojtela                                                             ......................................
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Uznesenie č. 276/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci  

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e  

 

1. návrhovú komisiu v zložení: Štefan Bošiak, Emil Cibiri 

2. program obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

4. Záverečný účet obce – schválenie 

5. Schválenie preklenovacieho úveru 

6. Schválenie investičného úveru 

7. Zmena rozpočtu 

8. Zmena formy financovania projektov Vybudovanie oddychovej zóny v obci 

Jedľové Kostoľany a Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové 

komunikácie Jedľové Kostoľany 

9. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2018 

10. Hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 2018 

11. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber komunálnych odpadov 

Jedľové Kostoľany – schválenie  

12. Odpredaj V3S 

13. Správa hlavnej kontrolórky obce o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami 

vyššími ako 5 000 € 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany,14.05.2018 
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Uznesenie č. 277/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

b e r i e    n a    v e d o m i e  

 

1. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Jedľové Kostoľany za 

rok 2017. 

 

Hlasovanie:    

Za: 0 
 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 278/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 4. Záverečný účet obce - schválenie 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e  

 

1. záverečný účet obce Jedľové Kostoľany a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 279/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 4. Záverečný účet obce - schválenie 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e  

 

1. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

9 505,47 €. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 280/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 5. Schválenie preklenovacieho úveru  

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 
1.) Prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 79 248,82,-EUR, ktorý bude poskytnutý 

podľa Zmluvy o termínovanom úvere. 
za účelom financovania oprávnených nákladov projektu " Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany" (ďalej 

len Projekt), na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou  (ďalej PPA) dňa 4.4.2018 

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) číslo 072NR130043 (ďalej len Zmluva o NFP) v 

rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancovaný fondom Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 

vidieka (EPFRV), opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,Podoparenie č./názov: 7.2 

Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy: 13/PRV/2015, miesto realizácie: SR, VÚC(kraj): Nitriansky, 

okres:Zlaté Moravce, obec: Jedľové Kostoľany, oblasť zamerania podľa Výzvy:č.názov: Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí-

úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

2.) Zabezpečenie tohto úveru je vo forme vystavenej vlastnej blankozmenky obce a podpísanej Dohody 

o vyplňovacom práve k blankozmenke.  

3.) Prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 97 566,-EUR, ktorý bude poskytnutý podľa 

Zmluvy o termínovanom úvere. 
za účelom financovania oprávnených nákladov projektu " Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie J.K." 

(ďalej len Projekt), na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou  (ďalej PPA) dňa 

4.4.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) číslo 072NR130100 (ďalej len Zmluva o 

NFP) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancovaný fondom Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka (EPFRV), opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 

č./názov: 7.2 Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy: 13/PRV/2015, miesto realizácie: SR, VÚC(kraj): 

Nitriansky, okres:Zlaté Moravce, obec: Jedľové Kostoľany, oblasť zamerania podľa Výzvy:č.názov: Aktivita 1: výstavba a 

rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. 

4.) Zabezpečenie tohto úveru je vo forme vystavenej vlastnej blankozmenky obce a podpísanej Dohody 

o vyplňovacom práve k blankozmenke.  

5.) Súčasne zabezpečenie obidvoch úverov je vo forme zriadeného záložného práva na pohľadávky z účtu 

podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávku z účtu. 

Čísla zmlúv budú známe po schválení úveru a vypracovaní zmluvnej dokumentácie. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 281/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 6. Schválenie investičného úveru  

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 50 000, - EUR, ktorý 

bude poskytnutý podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 383/2018/UZ, zo dňa 

10.05.2018, za účelom úhrady daňových dokladov dodávateľovi prác ZE-PRA 

spol. s r. o., IČO 36736309 za realizáciu diela: „MK – ul. Spojovacia“ , „MK – ul. 

k Bytovke“. 

2. Zabezpečenie tohto úveru je vo forme vystavenej blankozmenky obce a podpísanej 

Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 660/2018/D zo dňa 10.05.2018.                      

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 282/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 7. Zmena rozpočtu   

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1  v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 

priloženého návrhu, príjmy 423 648,- Eur výdavky 423 648,- Eur. Prehľad 

zmenených položiek ekonomickej klasifikácie rozpočtu obce tvorí prílohu 

zápisnice.  

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 283/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 8. Zmena formy financovania projektov Vybudovanie oddychovej zóny v obci 

Jedľové Kostoľany a Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie 

Jedľové Kostoľany 

  

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP č. 072NR130043 bol dodatočne na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva č.26 prehodnotený systém financovania formou zálohovej platby uvedený 

v Článku 2 bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

 

financovanie projektu formou systému refundácie . Pre obec je finančne výhodnejšie 

realizovať výdavky na projekt kombináciou úverových a vlastných zdrojov, ktoré si následne 

obec požiada refundovať v pomernej výške. Systém financovania formou refundácie nezaťaží 

rozpočet obce až do takej miery ako by to bolo v prípade použitia systému financovania 

zálohovou platbou. Refundácia je pre obec časovo výhodnejší a efektívnejší systém 

financovania.  

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 284/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 8. Zmena formy financovania projektov Vybudovanie oddychovej zóny v obci 

Jedľové Kostoľany a Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie 

Jedľové Kostoľany 

  

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP č. 072NR130100 bol dodatočne na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva č.26 prehodnotený systém financovania formou zálohovej platby uvedený 

v Článku 2 bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

 

financovanie projektu formou systému refundácie . Pre obec je finančne výhodnejšie 

realizovať výdavky na projekt kombináciou úverových a vlastných zdrojov, ktoré si následne 

obec požiada refundovať v pomernej výške. Systém financovania formou refundácie nezaťaží 

rozpočet obce až do takej miery ako by to bolo v prípade použitia systému financovania 

zálohovou platbou. Refundácia je pre obec časovo výhodnejší a efektívnejší systém 

financovania.  

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 285/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 9. Hospodárenie obce za I.štvrťrok 2018 

  

           Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

 

b e r i e    n a   v e d o m i e 

 

1. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2018. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 286/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 10. Hospodárenie obecného pohostinstva za I.štvrťrok 2018 

  

           Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

 

b e r i e    n a   v e d o m i e 

 

1. Hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 2018. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 287/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 11. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber komunálnych 

odpadov Jedľové Kostoľany – schválenie 

  

           Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

 

s c h v a ľ u j e 

 

2. predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber komunálnych odpadov 

Jedľové Kostoľany, kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 výška 

spolufinancovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov: 

161 077,04 EUR, teda vo výške  8 053,85 EUR s DPH. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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Uznesenie č. 288/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 12. Odpredaj V3S 

  

           Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Odpredaj V3S minimálne vo výške šrotovej ceny 

2. Odpredaj pluhu k V3S za najvyššiu ponúknutú cenu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Ján Beňo, Štefan Bošiak, Emil Cibiri, 

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  Ing. Dušan Kazimír,   

Ing. Roman Vojtela 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany,14.05.2018 



 

 21 

Uznesenie č. 290/2018 
z 26.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 11.05.2018 

 

K bodu 13. Správa hlavnej kontrolórky obce o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami 

vyššími ako 5 000 € 

  

           Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

1. Správu hlavnej kontrolórky o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami 

vyššími ako 5 000 €.  

Hlasovanie:    

Za: 0 
 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 14.05.2018 
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