Pamiatky v obci.
Rímsko-katolícky kostol.
V centre obce postavený rímsko-katolícky kostol je národnou kultúrnou pamiatkou, vyhlásenou v
roku 1963. Kostol má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Je to jednoloďová,
jednovežová stavba. Kostol v barokovom slohu bol postavený v rokoch 1735-1736.
V súčasnosti je to filiálny kostol patriaci do farnosti Drietoma.
Kostol v barokovom slohu bol postavený v rokoch 1735-1736 nitrianskym biskupom Ladislavom
V. Adamom Erdödim, ktorého znak nad vchodom do kostola je dobre viditeľný. Už pred ním sa tu
spomína kostol z roku 1577. Vizitácie z roku 1675, 1697 a ďalšie tu uvádzajú kostol zasvätený sv.
Andrejovi a Beňadikovi, mučeníkovi. Nitrianski biskupi František Xaver Fuchs (1787-1804), Jozef
Kluch (1808-1826), Augustín Rosskoványi (1859-1892) boli neskoršom období štedrými
podporovateľmi tohto chrámu.
Pamätník z vojny v roku 1848.
Na pamiatku bitky, ktorá sa uskutočnila 28. októbra 1848 pri Kostolnej, bol v roku 1875 zo zbierok
občanov a príspevku župy postavený pomník padlým vojakom. Je umiestnený hneď oproti
hlavnému vstupu do kostola. Nachádza sa v ohradenom priestore a má štvorcový podstavec. Na
ňom je osadený ihlanový obelisk s mramorovými reliéfmi bývalého štátneho znaku uhorského štátu.
Na obelisku sú po stranách osadené biele mramorové tabule s nápismi v maďarskom a slovenskom
jazyku a s letopočtom 1848. Slovenský text znie :
"Na pamiatku v boji za slobodu a krajinu pri Kostolnej 28.10.1848 padlým vlastencom.
Pamätník je národnou kultúrnou pamiatkou.
Biskupský kaštiel.
Nitriansky biskup Juraj II. Selepčéni-Pohronec (1595-1685) viedol Nitrianske biskupstvo od roku
1648, kedy sa stal diecéznym biskupom a županom Nitrianskej stolice, až do roku 1666 kedy bol
vymenovaný za ostrihomského arcibiskupa (vtedy so sídlom v Trnave). Ako nitriansky biskup riadil
nielen opravu Turkami zničeného sídla v Nitre, ale snažil sa aj o konsolidáciu pomerov v diecéze a
finančne podporoval stavby kostolov, škôl a sirotincov. Biskupský kaštiel v Kostolnej bol jednou zo
stavieb, ktorú v roku 1655 inicioval. Svoju dnešnú podobu nadobudol po viacerých prestavbách v
neskorších obdobiach. V kaštieli bola postavená kaplnka zasvätená Matke ustavičnej pomoci.
Posviacka verejnej kaplnky sa uskutočnila 28.8.1927. Dnes objekt spravuje Kongregácia
Najsvätejšieho vykupiteľa – redemptoristi.
Prírodná rezervácia Prepadlisko.
Rozkladá sa pod údolnou terasou juhozápadne od obce Kostolná-Záriečie. Zo severnej strany je
lemovaná štátnou cestou Kostolná-Chocholná a poľnohospodársky obrábaným územím. Južnú
hranicu tvorí zberný kanál, za ktorým je lúčne priestranstvo s bývalými budovami
poľnohospodárkeho družstva.
Bývalá prírodná pamiatka Na vŕšku.
Územie pamiatky sa nachádzalo v katastrálnom území Kostolná-Záriečie a mala rozlohu 3,316 ha.
Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky bola ochrana významnej a relatívne stabilnej populácie
chráneného rastlinného druhu drieňa obyčajného (Cornus mas) a významného refúgia pre množstvo
bezstavovcov, stavovcov a poľovnej zveri.
Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2009 z 22 .4. 2009 bola ochrana
zrušená z dôvodu absencie prírodných hodnôt. Na ploche sa však stále bohato vyskytuje drieň
obyčajný (Cornus mas), ktorý patrí k vzácnejším drevinám.

