
 

                        Zápisnica 

                                 z 13.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Jedľové Kostoľany, 

                                konaného dňa 24.09.2020 

                             ___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:           Dušan Kazimír, starosta obce 

                            Poslanci : Štefan Bošiak,  

                                                    Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

                                                    Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

                                                     Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

 

 

Neprítomní:              Ing. Jaroslav Bugár – ospravedlnený  

 

 

Ďalší prítomní:         Mgr. Patrícia Kapitánčiková -  zamestnanec obce 

                                   Eva Kazimírová – zamestnanec obce  

                                    

                                                                       

                                 

   

PROGRAM : 
1. Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020 

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

5. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci v sume 16 545 € 

v súlade s uznesením vlády č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške výpadku 

podielových daní pre rok 2020 

6. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.2/2020 

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.  

 

Za zapisovateľku určil Mgr. Patríciu Kapitánčikovú.  

 

Za overovateľov zápisnice určil:  Ing. Dušan Kazimír    

                                                      Ing. Roman Vojtela       

 

Návrhová komisia:       Štefan Bošiak 

                                         Roman Zimmermann  

 

 

 



 

Starosta obce navrhol doplniť program rokovania obecného zastupiteľstva o bod Žiadosť 

o odkúpenie pozemku – Miroslav Mašír ako bod č. 7 za bod č. 6.  

 

Hlasovanie:                     za: (6) :    Štefan Bošiak,  

                                                          Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

                                                          Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

                                                          Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

                                     proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

 

schvaľuje  

 

program rokovania.  

1. Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020 

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

5. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci v sume 16 545 € 

v súlade s uznesením vlády č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške výpadku 

podielových daní pre rok 2020 

6. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.2/2020 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku -  Miroslav Mašír  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

    

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

 

 

K bodu 3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020  

Starosta obce informoval poslancov, že Hospodárenie obce za II.štvrťrok 2020 dostali ako 

prílohu pozvánky. Vyzval ich k pripomienkam. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hospodárenie obce za II.štvrťrok 2020. 

 

 

K bodu 4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019   

Starosta obce predložil poslancom Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2019. Vyzval ich k pripomienkam. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky k 31.12.2019.  

 



 

K bodu 5. 1. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci v sume 16 545 

€ v súlade s uznesením vlády č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške výpadku podielových 

daní pre rok 2020 

Starosta obce odovzdal slovo Eve Kazimírovej, ktorá vysvetlila, že ide o návratnú finančnú 

výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie COVID-19. Výšku určilo ministerstvo. Je to bezúročná finančná 

výpomoc. Splácať sa začne od roku 2024 na 4 roky. A prečítala stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci.  

 

Hlasovanie:                     za: (6) :    Štefan Bošiak,  

                                                          Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

                                                          Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

                                                          Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

                                     proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci 

a schvaľuje 

a) Prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške 16 545 €, 

b) Použitie návratnej finančnej výpomoci : výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb. 

Berie na vedomie  

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci.  

 

 

K bodu 6. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Starosta obce informoval poslancov, že Zmenu rozpočtu dostali ako prílohu k pozvánke. 

Odovzdal slovo Eve Kazimírovej, ktorá vysvetlila jednotlivé položky.  

 

Hlasovanie:                     za: (6) :    Štefan Bošiak,  

                                                          Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

                                                          Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

                                                          Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

                                     proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2020 podľa § 14 zákona             

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, v príjmovej a výdavkovej časti 

bežného rozpočtu medzi jednotlivými položkami, bežné príjmy a bežné výdavky na základe 

rozpisu v rozpočtovom opatrení č. 2/2020. 

 

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Miroslav Mašír  

Starosta obce informoval poslancov, že ide o odpredaj pozemku pre Miroslav Mašír, 

konkrétne o parcelu číslo 350/13 – ako sú bytovky, záhrady do Želeny, je to tam poohrádzané, 

ľudia tam majú bránky. Chodia cez cudzie pozemky a vozia tadiaľ bordel. Pán Mašír nám 

v minulosti dal pozemok na cestu a plánujeme na jeho pozemku zriadiť vecné bremeno aby sa 

tam mohlo otáčať smetné vozidlo.  

 



 

Hlasovanie:                     za: (5) :    Štefan Bošiak,  

                                                          Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

                                                          Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

                                     proti : (1)      Ing. Milan Dobiaš PhD.,                            

                              zdržal sa :  0                  

Obecné zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany schvaľuje odpredaj pozemku registra „C“, 

p.č. 350/13 – záhrada , o výmere 197 m2 evidovanom na LV č. 1360 v katastrálnom území 

Jedľové Kostoľany, obec: Jedľové Kostoľany, okres Zlaté Moravce, žiadateľovi Miroslav 

Mašír, rod. Mašír, r.č. 8501207165, trv. bytom Jedľové Kostoľany 22, 951 96  Jedľové 

Kostoľany, SR do výlučného vlastníctva, v sume 1€/1 m2, v celkovej sume 197,00 € a to 

podľa §9 a , ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súhlasí 

so zriadením odplatného vecného bremena v prospech obce spočívajúceho v práve vstupu 

a vjazdu z dôvodu otáčania sa motorovými a nemotorovými vozidlami na celý pozemok, na 

parcele registra „C“, p.č. 344/5-orná pôda o výmere 140 m2, evidovanej na LV č. 3260 

v katastrálnom území Jedľové Kostoľany, obec: Jedľové Kostoľany, okres Zlaté Moravce v 

sume 1€/1m2, v celkovej sume 140,00 €. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ 

pozemok užíva niekoľko rokov.  

K bodu 8. Rôzne   

Vysvetlil poslancom spôsob budovania komunikácie pod obecnými bytovkami pri Želene, 

kde vznikajú pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Vysvetlil problém s pani Emíliou 

Bielou. Predložil list, ktorý adresovala obecnému zastupiteľstvu (príloha). 

Predložil poslancom list od Michala Kutlíka z Boriska na zakúpenie a osadenie dopravného 

značenia na osade Borisko. 

Diskusné príspevky: 

Dušan Kazimír – každopádne je potrebné to prekonzultovať s políciou.  

Roman Zimmermann – spomína tam projektovú dokumentáciu, že to značenie je v nej 

zakreslené, nech by nám ju ukázal, keď takou disponuje. 

Dušan Kazimír -  pozrieme projektovú dokumentáciu a musí sa to prediskutovať s políciou, 

či by bolo možné tam osadiť značenie.  

Dozvedel som sa o možnosti malých pozemkových úprav. Rozprával som sa aj s jednou 

firmou ktorá sa týmto zaoberá. Na Jedľových Kostoľanoch je možnosť v dvoch lokalitách a to 

Družstvo a Kostolná. Duržstvo by som asi skôr nevybral nakoľko do budúcna môže fungovať, 

skôr uprednostňujem Kostolnú. Je tam existujúca cesta, ktorá je vo vlastníctve obce.  

Hlasovanie:                     za: (6) :    Štefan Bošiak,  

                                                          Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

                                                          Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

                                                          Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

                                     proti :  0                                    

                              zdržal sa :  0                  

Obecné zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany schvaľuje realizáciu malých pozemkových 

úprav v lokalite Kostolná.  

 

Diskusné príspevky: 

Ing. Milan Dobiaš PhD. – Ja by som sa chcel opýtať, či máme vypracované zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami ?  

Eva Kazimírová – Áno máme. 

Ing. Milan Dobiaš PhD. – A je to VZN ? 

Eva Kazimírová – Nie je to VZN.  

Ing. Milan Dobiaš PhD. – A kedy sa to schvaľovalo, ja si to nepamätám ? 



 

Eva Kazimírová – Dávnejšie. Pripravím ti to na najbližšie zastupiteľstvo.  

Ing. Milan Dobiaš PhD.- Ďalej sa chcem opýtať na čo platíme toho právnika z Košíc a pre čo 

mu toľko platíme ? 

Dušan Kazimír – Ja ti poviem na čo. Spoločnosti Urbár a Agro Drienky nám nechcete platiť 

dane. Prokuratúra nás kontroluje na Vaše podnety. Vysporiadávajú sa cesty a iné veci. Na to 

ho potrebujeme. A čo sa týka toho, že koľko mu platíme. Máme s ním zmluvu, faktúry sú. 

Účtovníčka ti to pripraví na najbližšie zasadnutie a môžeš si pozrieť.  

  

 

 

K bodu 9. Záver 

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

obecného zastupiteľstva o 21:00 hod. 

 

Zapísala: Mgr. Patrícia Kapitánčiková        

           

 

 

 

 

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

             Dušan Kazimír 

          starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

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

Ing. Roman Vojtela                                                 ......................................
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                         Uznesenie č. 15/2020 
z 13.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 24.09.2020 

 

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 

                                                Roman Zimmermann 

 

2. Program svojho zasadnutia:   

1.  Otvorenie  zasadania a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020 

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

5. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci v sume 16 545 € 

v súlade s uznesením vlády č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške výpadku 

podielových daní pre rok 2020 

6. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.2/2020 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku  - Miroslav Mašír  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Štefan Bošiak,  

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 24.09.2020 
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                         Uznesenie č. 16/2020 
z 13.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 24.09.2020 

 

K bodu 3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020   

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

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

 

1. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020. 

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 24.09.2020 
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                         Uznesenie č. 17/2020 
z 13.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 24.09.2020 

 
K bodu 4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019    

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

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

 

1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019.  

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 24.09.2020 
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                       Uznesenie č. 18/2020 
z 13.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 24.09.2020 

 
K bodu 5.  Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci v sume 16 545€ 

v súlade s uznesením vlády č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške výpadku podielových daní 

pre rok 2020 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

p r e r o k o v a l o 

 

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci   

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) Prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške 16 545 €, 

b) Použitie návratnej finančnej výpomoci : výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb. 

 

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

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci.  

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Štefan Bošiak,  

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 24.09.2020 
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                          Uznesenie č. 19/2020 
z 13.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 24.09.2020 

 

K bodu 6. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. zmenu rozpočtu obce na rok 2020 podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

neskorších zmien a doplnkov, v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi 

jednotlivými položkami, bežné príjmy a bežné výdavky na základe rozpisu 

v rozpočtovom opatrení č. 2/2020. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Štefan Bošiak,  

Ing. Milan Dobiaš PhD.,  

Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 24.09.2020 
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                          Uznesenie č. 20/2020 

z 13.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 24.09.2020 

 

 
K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Miroslav Mašír   

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. odpredaj pozemku registra „C“, p.č. 350/13 – záhrada , o výmere 197 m2 evidovanom 

na LV č. 1360 v katastrálnom území Jedľové Kostoľany, obec: Jedľové Kostoľany, 

okres Zlaté Moravce, žiadateľovi Miroslav Mašír, rod. Mašír, r.č. 8501207165, trv. 

bytom Jedľové Kostoľany 22, 951 96  Jedľové Kostoľany, SR do výlučného 

vlastníctva, v sume 1€/1 m2, v celkovej sume 197,00 € a to podľa §9 a , ods. 8 písm. e) 

zákona číslo 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súhlasí so zriadením 

odplatného vecného bremena v prospech obce spočívajúceho v práve vstupu a vjazdu 

z dôvodu otáčania sa motorovými a nemotorovými vozidlami na celý pozemok, na 

parcele registra „C“, p.č. 344/5-orná pôda o výmere 140 m2, evidovanej na LV č. 3260 

v katastrálnom území Jedľové Kostoľany, obec: Jedľové Kostoľany, okres Zlaté 

Moravce v sume 1€/1m2, v celkovej sume 140,00 €. Dôvod hodný osobitného zreteľa 

je, že žiadateľ pozemok užíva niekoľko rokov.  

 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 

 
Štefan Bošiak,  

Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

Proti: 1 Ing. Milan Dobiaš PhD. 

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 24.09.2020 
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                            Uznesenie č. 21/2020 
z 13.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany  

zo dňa 24.09.2020 

 

 
K bodu 8. Rôzne    

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. realizáciu malých pozemkových úprav v lokalite Kostolná.  

 

Hlasovanie:    

Za: 6 
 

Štefan Bošiak, Ing. Milan Dobiaš PhD. 

Vladimír Homola, Ing. Dušan Kazimír,  

Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Kazimír 

          Starosta obce 

Jedľové Kostoľany, 24.09.2020 


