
 

                        Zápisnica 

                                 zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Jedľové Kostoľany, 

                                konaného dňa 17.05.2019 

                             ___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:           Dušan Kazimír, starosta obce 

                            Poslanci : Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,  

                                                    Vladimír Homola, Ing. Roman Vojtela,  

                                                     Roman Zimmermann 

                                                     

 

Neprítomní:              Ing. Milan Dobiaš PhD.,  - ospravedlnený 

                                   Ing. Dušan Kazimír - ospravedlnený                   

 

 

Ďalší prítomní:      Eva Kazimírová  – zamestnanec obce   

             Mgr. Patrícia Kapitánčiková -  zamestnanec obce 

                               Iveta Škrabáková – zamestnanec obce  

                                     Karol Filipčík - občan 

                                 

   

PROGRAM : 
1. Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Hospodárenie obce 1.štvrťrok 2019 

4. Hospodárenie obecného pohostinstva 1. štvrťrok 2019 

5. Žiadosť o finančný príspevok -  ZŠ Jedľové Kostoľany  

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku  

7. Rôzne 

8. 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. Neprítomní Ing. Milan Dobiaš a Ing. Dušan Kazimír, sú ospravedlnení. 

 

Za zapisovateľku určil Mgr. Patríciu Kapitánčikovú.  

Za overovateľov zápisnice určil:  Vladimír Homola 

                                                      Roman Zimmermann 

 

Návrhová komisia:       Štefan Bošiak 

                                        Ing. Jaroslav Bugár  

 

Hlasovanie:                     za: (5) Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,  

                                                    Vladimír Homola,   Ing. Roman Vojtela,                                                              

                                                    Roman Zimmermann        

                                    proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                       



 

Starosta obce Dušan Kazimír navrhol doplniť program rokovania o bod Žiadosť o finančný 

príspevok – Drahomíra Pechočiaková za bod 6 ako bod 7. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

schvaľuje  

 

program rokovania.  

1. Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Hospodárenie obce 1.štvrťrok 2019 

4. Hospodárenie obecného pohostinstva 1. štvrťrok 2019 

5. Žiadosť o finančný príspevok -  ZŠ Jedľové Kostoľany  

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

7. Žiadosť o finančný príspevok – Drahomíra Pechočiaková  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

Hlasovanie:                     za: (5) Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,  

                                                    Vladimír Homola,   Ing. Roman Vojtela,                                                              

                                                    Roman Zimmermann        

                                    proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                       

                 

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

 

 

K bodu 3. Hospodárenie obce 1. štvrťrok 2019  

Starosta obce informoval poslancov, že hospodárenie obce za I. štvrťrok 2019 dostali domov 

s pozvánkou. Vyzval ich k otázkam. 

  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2019. 

 

 

K bodu 4. Hospodárenie obecného pohostinstva 1. štvrťrok 2019  

Starosta obce informoval poslancov, že hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 

2019 dostali domov s pozvánkou. Vyzval ich k otázkam. 

  

 

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

2019. 

 

 

K bodu 5. Žiadosť o finančný príspevok - ZŠ Jedľové Kostoľany 

Starosta obce informoval poslancov, že ide o príspevok od obce pre deti ZŠ Jedľové 

Kostoľany, ktoré sa zúčastnia školy v prírode, vo výške 87 €  na vecné ceny pre žiakov 

a vstupy do múzeí v Banskej Štiavnici.  

  

 



 

Hlasovanie:                     za: (5) Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,  

                                                    Vladimír Homola,   Ing. Roman Vojtela,                                                              

                                                    Roman Zimmermann        

                                    proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                       

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre deti ZŠ Jedľové Kostoľany, ktoré sa zúčastnia 

školy v prírode, vo výške 87 €  na vecné ceny pre žiakov a vstupy do múzeí v Banskej 

Štiavnici.  

 

 

K bodu 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starosta obce informoval poslancov, že ide o pozemok na osade Drienky. Majitelia majú tento 

pozemok zahradený roky tak, ako je zamerané na obrázku. Ide o výmeru 243 m2. Toto by bol 

predbežný súhlas s predajom. Až sa to odsúhlasí, dajú si vypracovať posudok a geometrický 

plán. Starosta predložil poslancom žiadosť a na mape im ukázal o čo ide. 

 

 

Hlasovanie:                     za: (5) Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,  

                                                    Vladimír Homola,   Ing. Roman Vojtela,                                                              

                                                    Roman Zimmermann        

                                    proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                       

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať nehnuteľnosť p.č. 2302 o výmere 243 m2, pre 

žiadateľa Marek Dobiaš, nar. 03.05.1938 a Františka Dobiašová, nar. 04.08.1941, obaja trv. 

bytom 841 02 Bratislava 42,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  

 

 

K bodu 7. Žiadosť o finančný príspevok – Drahomíra Pechočiaková 

Starosta predložil poslancom žiadosť o finančný príspevok na tlač knihy  s názvom 

NÁVRATY – Hornolúčnianske balady. Vyzval poslancov k návrhom a otázkam. 

 

Diskusné príspevky: 

Dušan Kazimír – navrhujem 500 € 

Ing. Jaroslav Bugár – to je veľa. 

Roman Zimmermann – Maximálne 300 € 

Ing. Roman Vojtela – 400 €.  

Dušan Kazimír – Prejdime k hlasovaniu za 400 €. 

 

Hlasovanie:                     za: (5) Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,  

                                                    Vladimír Homola,   Ing. Roman Vojtela,                                                              

                                                    Roman Zimmermann        

                                    proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                       

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 400 € na tlač knihy s názvom 

NÁVRATY – Hornolúčnianske balady na základe žiadosti od Drahomíra Pechočiaková. 

 

 

K bodu 8. Rôzne 

Starosta privítal pána Karola Filipčíka a odovzdal mu slovo. 

Diskusné príspevky: 

Karol Filipčík – Dobrý večer. Bývam na Borisku s manželkou od roku 2011. Dohodol som 

sa s manželkou, že keď sa bude dať niečo urobiť pre obec v našom okolí pomôžeme. Ide 

konkrétne o cestu. Cesta ktorá tam je, je tam od čias komunizmu. Tá cesta bola v dobrom 

stave pokiaľ sa nezačalo tam stavať. Čím ďalej sa viac a neúmerne ničí, tým aké autá tam 

chodia. Je rozdiel keď si tam niekto postaví drevodom alebo dom v zemi. Možno do 

budúcnosti posudzovať nejakým spôsobom projekty stavebníkov. Zákaz vjazdu asi nie je 

možný ale možno znížiť rýchlosť. V minulosti tam bola tabuľa so zníženou rýchlosťou ale už 

tam nie je. Na ceste čo boli diery, tak sme to s manželkou opravovali aby sa to nerozširovalo. 

Možno je riešenie to zníženie rýchlosti lebo keď už je tá cesta prasknutá . . . Aj teda robiť si 

tam jazero.  

Ďalšia vec je, že stále zbierame s manželkou odpad, tam kde parkujú auta pod Drieňovou. 

Keď tadiaľ idem s dodávkou, zastavím sa  a pozbieram odpad. Keby sa tam dal kôš alebo že 

by to tam zamestnanci občas pozbierali.  

No a ešte jedna vec, že sú tam tabule prestrielané devinou. Je to nebezpečné.  

Dušan Kazimír -  Pán Filipčík bol v tejto veci za mnou už viac krát. Aj opravoval cestu, aj 

sme tam my niečo vyasfaltovali aj piesok sa tam vyviezol. Čo sa týka zníženia rýchlosti si 

preverím aká možnosť by tam bola. Aj tak si chcem zavolať ľudí z Boriska. Sú tam 

kontajnery, ale katastrofálne je čo je tam všeličo pohádzané. Čo s týka separácie bude sa robiť 

aj konferencia v spolupráci so spoločnosťou ELEKOS a základnou školou.  

S tým znížením rýchlosti si to preverím.  

Roman Zimmermann – tá 40 ka tam bola ešte pred 10 rokmi.  

Dušan Kazimír -  Čo sa týka posudzovania projektov, tak neviem či je niečo takéto možné. 

Máme zriadený spoločný stavebný úrad a musím si preveriť, či je niečo takéto možné.  

Čo sa týka odpadu, tak ľudia robia bordel. Zamestnanci chodia a zberajú, aj kôš tam bol ale 

zmizol. Dáme tam smetnú nádobu a keď pôdu s vozom, tak to vyvezú. A ohľadom toho 

strieľania je ťažko povedať, že kto. Aj na štvorkolkách tu chodia ľudia a sú problémy 

a nevieme kto.  

Kto chce môže pomôcť, aj poslanci. Kto vybaví môže sa mu dať odmena aby sa cesty 

dobudovali keď dokáže niekto vybaviť a pomôcť.  Ďakujeme Vám za účasť. 

 

Dušan Kazimír -  Mám požiadavku od občana ohľadom kanálu ako sa ide ku kostolu. 

Rómovia tam robia bordel. Oni tvrdia, že bordel nerobia. Nemajú vodu, chodia si tam na 

vodu. Keď som tam bol, bordel tam nebol. Rómovia tvrdia, že to Ernest robí bordel, keď tam 

umýva veci. Chce ten kanál zatvoriť.  

Roman Zimmermann – Nezatváral by som to úplne. Keď ide v lete väčšia voda, tak to ide 

tadiaľ.  

Eva Kazimírová – Chodím tadiaľ a bordel som tam nevidela. 

Iveta Škrabáková – Ani ja.  

Dušan Kazimír – Navrhujete ho nezavrieť alebo len časť ? 

Roman Zimmermann – Najlepšie by bolo pozrieť si skutočný stav a uvidíme.  

Dušan Kazimír – V poriadku môžete to ísť pozrieť. Roman Zimmermann, Ing. Roman 

Vojtela, Štefan Bošiak.  



 

Materská škola sa už začína prerábať. Peniaze sú vybavené na to. Malo by prejsť konečne aj 

MF ihrisko. Dostali sme financie z VÚC na šport – kúpia sa ešte dva exteriérové fitness 

stroje. Oddychová zóna by už tým pádom bola dokončená. Čo sú problémy s verejným 

osvetlením budú sa meniť LEDky.  

 

 

 

K bodu 9. Záver 

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

obecného zastupiteľstva o 21.50 hod. 

 

Zapísala: Mgr. Patrícia Kapitánčiková                          

 

 

   

 

    

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

             Dušan Kazimír 

          starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Vladimír Homola                                                    ........................................ 

Roman Zimmermann                                               ......................................
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                         Uznesenie č. 21/2019 
zo 4.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 17.05.2019 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci  

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom 

zriadení 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení : Štefan Bošiak 

                                                Ing.Jaroslav Bugár 

 

2. Program svojho zasadnutia:   

1.  Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Hospodárenie obce 1.štvrťrok 2019 

4. Hospodárenie obecného pohostinstva 1. štvrťrok 2019 

5. Žiadosť o finančný príspevok -  ZŠ Jedľové Kostoľany  

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku  

7. Žiadosť o finančný príspevok – Drahomíra Pechočiaková 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
 

Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 

Vladimír Homola, Ing. Roman Vojtela,  

Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 17.05.2019 
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                       Uznesenie č. 22/2019 
zo 4.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 17.05.2019 

 

K bodu 3. Hospodárenie obce I. štvrťrok 2019   

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

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

 

1. Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2019. 

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 17.05.2019 
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                       Uznesenie č. 23/2019 
zo 4.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 17.05.2019 

 

K bodu 4. Hospodárenie obecného pohostinstva  I. štvrťrok 2019   

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

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

 

1. Hospodárenie obecného pohostinstva za 1. štvrťrok 2019. 

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 17.05.2019 
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                       Uznesenie č. 24/2019 
zo 4.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 17.05.2019 

 

K bodu 5. Žiadosť o finančný príspevok -  ZŠ Jedľové Kostoľany 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. príspevok pre deti ZŠ Jedľové Kostoľany, ktoré sa zúčastnia školy v prírode, vo výške 

87 €  na vecné ceny pre žiakov a vstupy do múzeí v Banskej Štiavnici.  

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
 

Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 

Vladimír Homola, Ing. Roman Vojtela,  

Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 17.05.2019 
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                       Uznesenie č. 25/2019 
zo 4.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 17.05.2019 

 

K bodu 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. zámer predať nehnuteľnosť p.č. 2302 o výmere 243 m2, pre žiadateľa Marek Dobiaš, 

nar. 03.05.1938 a Františka Dobiašová, nar. 04.08.1941, obaja trv. bytom 841 02 

Bratislava 42,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
 

Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 

Vladimír Homola, Ing. Roman Vojtela,  

Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 17.05.2019 
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                         Uznesenie č. 26/2019 
zo 4.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 17.05.2019 

 

K bodu 7. Žiadosť o finančný príspevok – Drahomíra Pechočiaková  

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Finančný príspevok vo výške 400 € na tlač knihy s názvom NÁVRATY – 

Hornolúčnianske balady, na základe žiadosti od Drahomíra Pechočiaková. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
 

Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 

Vladimír Homola, Ing. Roman Vojtela,  

Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 17.05.2019 

 


