Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kostoľanoch
konaného dňa 22. apríla 2015, o 18.00 hod.

Počet poslancov OZ: 9
Počet prítomných poslancov: 7

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Gilbert Liška, starosta obce.
Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnila nadpolovičná väčšina
poslancov obecného zastupiteľstva a vyhlásil rokovanie za uznášaniaschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie rokovania
Kontrola overenia zápisnice z predošlého zasadnutia
Návrh na overovateľov zápisnice zo zasadnutia
Voľba návrhovej komisie na výrok uznesenia
Plnenie rozpočtu za rok 2014
Prerokovanie smernice o verejnom obstarávaní
Odkúpenie pozemku do vlastníctva Obce Veľké Kostoľany, p.č. od súkromnej osoby
Prerokovanie návrhu zapojenia sa do výzvy na dotáciu multifunkčného ihriska
Návrh na spoluprácu s agentúrou pre VO Visions Trnava
Stanovisko obce k správam o hodnotení: 3.a 4. etapa vyraďovania JE A1
a Dobudovania skladovacej kapacity medziskladu VJP v lokalite Jaslovské Bohunice
Prerokovanie zadania realizačnej PD na IBV Zahumenská
Odsúhlasenie zmlúv o prenájme obecného majetku pre TJ Družstevník Veľké
Kostoľany a APPP
Schválenie predĺženia nájmu obecných bytov
Majetkové priznania hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ
Informácia vedenia MŠ o uzatvorení prevádzky MŠ počas letných prázdnin
Prerokovanie žiadosti Moniky Stachovej o odpredaj časti pozemku p.č. 92/2
k.ú. Zákostoľany
Prerokovanie žiadosti Petra Ševčíka - PMTECH o schválenie otváracích hodín
Prerokovanie došlých žiadostí od organizácií o pridelenie dotácie
Prerokovanie záverečného účtu spoločnosti Katelstav
Diskusia
Návrh uznesenia

1.
OZ schvaľuje návrh programu rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
2.
Overovateľka zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Ing. Lucia Duranová konštatovala,
že zápisnica bola napísaná v súlade s rokovaním.
3.
OZ schvaľuje návrh overovateľov zápisnice zasadnutia v zložení: Tomáš Ondrášik a Jozef
Orihel.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
4.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu na výrok uznesenia v zložení: Michal Podolan a Ing. Peter
Jeluš.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
5.
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za rok 2014.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
6.
OZ schvaľuje Smernicu č. 1/2015 na uplatňovanie Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v podmienkach obce Veľké Kostoľany.
Za: 7

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
7.
OZ schvaľuje odkúpenie časti pozemku, p.č. 582, podiel vo výmere 7,2 m2 a p.č. 583
podiel vo výmere 15,1 m2, k.ú. Veľké Kostoľany do vlastníctva Obce Veľké Kostoľany od
súkromnej osoby Jozefíny Adamovej, rod. Hercegovej, bytom 6. apríla 362/28 Vrbové.
Cena za 1m2 je stanovená dohodou vo výške 7 Eur. Všetky náklady spojené s kúpou
pozemku znáša kupujúci.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
8.
OZ schvaľuje vypracovanie stavebného projektu a žiadosti v rámci výzvy Úradu vlády SR
Podpora rozvoja športu, na výstavbu viacúčelového ihriska v obci Veľké Kostoľany a 5
percentné kofinancovanie projektu športoviska, ktoré sa bude nachádzať na p.č. 567/1 k.ú.
Veľké Kostoľany.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Orihel, Podolan)
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
9.
OZ schvaľuje podpísanie zmluvy medzi obcou Veľké Kostoľany a agentúrou Visions
Trnava, IČO: 45 394 920 na služby spojené s verejným obstarávaním na dobu jedného
roka.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Šupa, Orihel, Podolan)
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
10.
OZ schvaľuje stanovisko obce k správam o hodnotení spoločnosti JAVYS, a.s. a súhlasí s
ich realizáciou za splnenia týchto podmienok a pripomienok:

Správa o hodnotení, 3. a 4. etapa vyraďovania JE A1
1.
Pri likvidácii RAO z dlhodobého skladu v budove reaktora objekt č. 30 žiadame dodržať
všetky podmienky likvidácie rádioaktívnych odpadov tak, aby nedošlo k úniku do životného
prostredia, predovšetkým do ovzdušia a spodných vôd. Po havárii elektrárne došlo k
zamoreniu niektorých priestorov alebo častí technologických zariadení, ktorých likvidáciu
považujeme za mimoriadne dôležitú a preto žiadame, aby sa tieto likvidovali za sprísnených
podmienok. Veľkú pozornosť treba venovať hlavne zvyškom chrompiku vo
vysokotlakovom plynojeme.
2.
V správe sa uvádza, že vysokoaktívne dochladzovacie kvapalné médiá skladované v
pôvodných bariérach nie je možné dostatočne kontrolovať. Tento stav vytvára riziko
únikov kvapalných RAO. Žiadame, aby sa tieto KRAO likvidovali za obzvlášť prísnych
podmienok s využitím optimálnej technológie tak, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších
priestorov, technologických zariadení alebo úniku do vody a ovzdušia.
3.
Náležitú pozornosť treba venovať aj objektu č. 44/10 - Zložisko kvapalných RAO, kde je
umiestnený technologický systém pre prečerpávanie KRAO medzi jednotlivými nádržami.
Podzemné železobetónové skladovacie nádrže pre stredne aktívne KRAO likvidovať
spôsobom, aby nedošlo k zámene kontaminovanej stavebnej sute s nekontaminovanou.
4.
Pri likvidácii nebezpečných odpadov požadujeme splnenie všetkých podmienok pre
nakladanie s týmto druhom odpadom, pričom každý odpad je potrebné monitorovať a
zaprotokolovať s označením nebezpečného odpadu. Je nutné zamedziť tomu, aby sa tento
odpad, predovšetkým jeho chemické časti zlúčili s iným odpadom.
5.
Všetky ďalšie práce spojené s odstraňovaním kontaminovaných zariadení musia spĺňať
všetky bezpečnostné kritéria, preto navrhujeme využiť všetky opatrenia na zmiernenie a
zamedzenie negatívnych vplyvov na okolité životné prostredie. Je potrebné minimalizovať
všetky negatívne vplyvy spojené s likvidáciou elektrárne a jej zariadení.

Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu VJP v lokalite Jaslovské Bohunice
1.
V sklade sa bude skladovať vyhoreté jadrové palivo výhradne zo Slovenskej republiky.
2.
Súčasná antropogénna záťaž okolitého životného prostredia sa nesmie vplyvom radiačnej
záťaže zvýšiť na úroveň preťaženej lokality. V žiadnom prípade nesmie výstavba nového
MVJP narušiť kvalitu životného prostredia, zdravie a život obyvateľov v dotknutom území.

3.
Projekt MVJP požadujeme vyhotoviť tak, aby prípadné následky postulovaných iniciačných
udalostí boli minimalizované. Udalosť nesmie spôsobiť žiadny závažný efekt a zariadenie
musí zostať v bezpečnom stave prostredníctvom pasívnych bezpečnostných systémov alebo
pôsobením aktívnych bezpečnostných systémov, ktoré by mali byť neustále
prevádzkyschopné.
4.
Požadujeme uplatňovať najvyšší princíp bezpečnosti, predovšetkým pri presune
vysokorádioaktívneho materiálu. Upozorňujeme hlavne na bezpečnosť pri transporte
obalových súborov do časti suchého typu skladovania vyhoretého jadrového paliva,
nakoľko ide o použitie jednoúčelových kontajnerov, ktoré môžu predstavovať vznik
ďalšieho rizika.
5.
Z dôvodu seizmickej bezpečnosti je potrebné uvažovať aj o seizmickom zodolnení v zmysle
medzinárodných pravidiel pre prípad zemetrasenia. Žiadame zabezpečiť budovu
skladovania tak, aby v žiadnom prípade nedošlo pri i najmenšom zemetrasení k úniku
rádioaktívnych látok do životného prostredia.
6.
Ako dôležitý fakt uvádzame, že môže nastať strata v systéme dopĺňania demi vody a
chladiacej vody v mokrom type skladovania. Je potrebné zabezpečiť, aby hladina vody v
bazénoch bola neustále udržiavaná systémom doplňovania demivody. Nesmie prísť k
prerušeniu dodávky doplňovania vody, čím by nastal pokles hladiny a možné riziká by sa
zvýšili.
7.
Pri transporte a zdvíhaní palivových kaziet žiadame dodržať bezpečnosť prepravy, hlavne
pri zdvíhaní kaziet do prepravnej polohy. Tu môže dôjsť k poškodeniu palivových článkov a
úniku rádioaktívneho žiarenia do prostredia. Z tohto dôvodu žiadame prísne dodržiavať
bezpečnosť pri práci. Na transport vyhoretého paliva požadujeme používať iba schválený
certifikovaný prepravný obal.
8.
Žiadame zabezpečiť kontinuálne monitorovanie výpustí aerosolov RAO z ventilačného
komína, do ktorého je zaústená vzduchotechnika z celého objektu medziskladu.
Zhrnutie:
Výstavbou nového zariadenia MVJP nesmie byť prekročený denný stanovený limit
rádioaktívnej záťaže, pričom v žiadnom prípade nesmie prísť k samovoľnému uvoľneniu
RAO, ktoré by spôsobili zdravotné riziká na zdraví obyvateľov a poškodení ich majetku.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7

11.
OZ schvaľuje zadanie objednávky na vyhotovenie realizačnej PD na IBV Záhumenská.
Podmienky na výber projektanta stanoví stavebná komisia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
12.
OZ schvaľuje podpísanie zmlúv o prenájme majetku obce Veľké Kostoľany pre TJ
Družstevník - športový areál p.č. 1581/1 a 1581/7 k. ú. Veľké Kostoľanya a Asociáciu
pracovníkov pomáhajúcich v profesiách Veľké Kostoľany - objekt knižnice v priestoroch
Domu kultúry Veľké Kostoľany, ul. M.R.Štefánika 800/1. Doba prenájmu je 10 rokov a
prenájom na jeden kalendárny rok sa stanovuje vo výške 1 Eur. Výška prenájmu je
stanovená z dôvodu osobitého zreteľa,
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
13.
OZ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv pre nájomníkov bytov vo vlastníctve obce na
ďalšie tri roky:
Juraj Hruboň a manželka Bc. Lenka, J. Hollého 163/67, V. Kostoľany do 31.05.2018
Martin Današ a manželka Eva, Mierová 920/41, V. Kostoľany, do 31.05.2018
Angela Šichmáková, Silvia Piešťanská, Zuzana Čapkovičová, Jozef Karnet a manželka
Monika, Gabriela Veverová, Ctibor Škubla a manželka Ľubica, Tomáš Jurdák a manželka
MUDr. Kristína – Kanižská 193/57, V. Kostoľany do 31.05.2018
Margita Gulová, Lukáš Michálek, Jana Štepková, Martina Čapkovičová, Ing. Daniel Bališ,
Adriana Michalíková, Jaroslav Skripčák, Lukáš Červenka a manželka Lucia – Kanižská
193/58, V. Kostoľany do 31.05.2018
Jozef Líma a manželka Anna, Andrej Valko a manželka Petra, Peter Kollár, Andrej Današ,
Jana Mičková, Roman Jamrich a manželka Ivana, Peter Križan a manželka Mgr. Monika –
Kanižská 193/59, V. Kostoľany do 31.05.2018
Lukáš Jamrich, jednoizbový byt, bytový dom Kanižská 193/57, V. Kostoľany do 31.
5.2018
Zlatica Augustínová, jednoizbový byt, bytový dom Kanižská 193/57, V. Kostoľany do 30.

4. 2018
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
14.
OZ berie na vedomie podané majetkové priznania hlavnej kontrolórky obce Bc. Evy
Ferančíkovej, riaditeľky Základnej školy Veľké Kostoľany PaedDr. Denisy Králičovej a
riaditeľky Materskej školy Veľké Kostoľany Mgr. Moniky Herchlovej. Majetkovými
priznaniami sa bude zaoberať komisia pre posudzovanie majetkových priznaní.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
15.
OZ schvaľuje prerušenie prevádzky Materskej školy vo Veľkých Kostoľanoch počas
letných prázdnin podľa požiadavky vedenia MŠ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
16.
OZ schvaľuje žiadosť Moniky Stachovej, Pharm.Dr., Trnavská cesta 337/24, Veľké
Kostoľany o odpredaj časti parcely č. 92/2 v k.ú. Zákostoľany, bezprostredne susediaceho s
pozemkom vo vlastníctve Moniky Stachovej vedenom na LV č. 39 na ulici Zákostolská,
Veľké Kostoľany vo výmere 83 m2. Dôvod kúpy: prepojenie susediaciach pozemkov vo
vlastníctve Moniky Stachovej a vytvorenie jednej súvislej parcely. Cena za 1m2 je
stanovená dohodou vo výške 5 Eur. Všetky náklady spojené s kúpou pozemku znáša
kupujúci. Predaj pozemku sa uskutočnuje podľa osobitého zreteľa.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
17.
OZ schvaľuje žiadosť Petra Ševčíka - PMTECH, IČO: 43722199, bytom Športová 932/53,
Veľké Kostoľany o schválenie otváracích hodín vo vinotéke Wineport, prevádzka Športová
932/53, Veľké Kostoľany od 1. mája 2015 nasledovne:
Pondelok: zatvorené
Utorok - Piatok: 16.00 - 20.00

Sobota: 10.00 - 17.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
18.
Došlými žiadosťami DH Rovina a Country kapely Jako Kedy o pridelenie dotácie sa
zaoberala ekonomická komisia. Žiadosti boli podané po termíne a rozpočtované prostriedky
boli už prerozdelené. Dychovej hudbe bola v zmysle VZN č. 5/2011 poskytnutá dotácia vo
výške 1360 Eur na úhradu energií. Predsedníčka komisie Ing. Lucia Duranová na základe
stanoviska komisie neodporučila OZ schváliť finančné prostriedky na žiadané dotácie.
OZ berie na vedomie návrh stanoviska na nepridelenie dotácie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
19.
OZ neschvaľuje žiadosti DH Rovina a Country kapelu Jako Kedy o pridelenie finančnej
dotácie.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Podolan)
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
20.
OZ schvaľuje záverečný účet spoločnosti Katelstav, s.r.o. Veľké Kostoľany za rok 2014
nasledovne:
Hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie 2014 bol vytvorený zisk vo výške 1112,39
Eur. Daň z príjmov bola 960 Eur. Čistý zisk bol 152,39 Eur.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7
21.
Diskusia
Ing. Marián Šupa - navrhol, aby sa výzvy na prieskumy trhu posielali na nacenenie piatim
firmám. Poukazoval na zlý stav detského ihriska.

Michal Podolan - navrhol, aby faktúru za vystúpenie kapely na Country zábavu, ktorá bude
30. 4. 2015 uhradila Obec Veľké Kostoľany. Futbalový klub si výťažok z predaja
občerstvenia ponechá na činnosť klubu.
Václav Hesko - Informoval OZ, že spoločnosť Obecné siete Nitra začali s realizáciu
optického kábla. Na otázku poslanca na tému detského ihriska povedal, že zariadenia sa
pravidelne opravujú, v minulom roku sa plot opravoval trikrát.
Ing. Lucia Duranová - navrhla umiestniť na detské ihrisko novú kameru.
Tomáš Ondrášik - navrhol umiestniť svetelné čidlo na osvetlenie na detskom ihrisku.
Jozef Orihel - navrhol osadiť pohybové čidlo na svietidlá na chodník na Piešťanskej ulici pri
areáli bývalého Vysielača z dôvodu šetrenia elektriny.
Bc. Eva Ferančíková - upozornila, že všetky predaje pozemkov vo vlastníctve obce je
potrebné umiestniť aj na webovú stránku obce.

22.
OZ schvaľuje prečítaný návrh uznesenia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 7

Overovatelia zápisnice:

Jozef Orihel
Tomáš Ondrášik

