Zápisnica
z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 22. septembra 2020 v malej sále KD
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 7 poslancov OZ
- hlavná kontrolórka obce - ospravedlnená
- 3 obyvatelia

Pozvánky boli doručené všetkým pozvaným, obyvatelia boli oboznámení o čase a mieste konania zasadnutia OZ pozvánkou s návrhom programu v úradnej tabuli obce, na web stránke obce a v miestnom
rozhlase v termíne v súlade s § 12 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Bod č. 1
Zasadnutie OZ v Kostolnej-Záriečí otvoril a ďalej viedol starosta obce Ing. Peter Pilko privítaním
všetkých prítomných.
__________________________________________________________________________________________

Bod č.2
Za zapisovateľku určil starosta obce p. Ľubicu Psotnú a za overovateľov zápisnice poslancov pána
Jozefa Aninu a Ing. Beátu Bredschneiderovú.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov OZ. Zasadnutie OZ je uznášania schopné .
Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Starosta obce zároveň predniesol návrh programu XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Kostolná-Záriečie:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia prijatých úloh na X. a XI. zasadnutí OZ
Zrušenie prenájmu časti pozemku KN-C parc.č. 107/2 vo výmere 15 m² schválené
uzn. č. 77/2020 dňa 23.6.2020
5. Žiadosť p. Gabriely Jančárovej ,bytom Kostolná-Záriečie č.6 o odkúpenie pozemku parc. č.
107/2 o výmere 15 m², vytvorený geometrickým plánom č. 41373006-48-20 v navrhnutej cene
3,00 € za 1m²
6. Žiadosť Ing. Vladimíra Staňu, bytom Hlavná 591/14 Trenčín o odpredaj pozemku parc.č.
414/136 o výmere 585 m² a parc.č. 624/14 o výmere 47 m², vytvorené geometrickým plánom
č. 37666401-31/2020.
7. Žiadosť p. Ivana Kubínyiho, bytom Piaristická 9,911 01 Trenčín o prerokovanie urbanistickej
štúdie pre lokalitu N7B a N7B.1 v súlade s územným plánom obce Kostolná-Záriečie.
8. Postup prác na cyklotrase – Váh v nadväznosti na obslužnú komunikáciu prevádzok drobných
služieb.
9. Postup prác na výstavbe optických káblov v časti obce Kostolná-Záriečie
10. Rôzne, diskusia.
11. Záver.
Starosta obce navrhol doplnenie programu v bode 7 o žiadosť p. Milady Vlnovej o odpredaj
pozemku parc.č. 244/13. Ostatné body sa o jedno číslo posunú.
Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie návrhov na zmeny a doplnky v programe.
Poslankyňa p. Alena Adašková požiadala o doplnenie bodu úprava cesty pri železnici. To znamená, že
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žiadosť p. Ivana Kubínyiho bude bod 8, postup prác na cyklotrase bude bod 9, postup prác na výstavbe
optických káblov bude bod 10, úprava cesty pri železnici bude bod 11, rôzne, diskusia bude bod 12,
záver bude bod 13.
Ďalšie zmeny a doplnky poslanci v programe nenavrhli a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie
o návrhu programu.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu XII. zasadnutia OZ.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, uznesenie č. 83/2020 t. j. program XII. zasadnutia OZ schválili
s doplnením bodu 7 a 11.
Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje program XII. zasadnutia OZ s doplnením bodu 7 a 11.

__________________________________________________________________________________
Bod č. 3
Kontrola plnenia uznesení prijatých na X. zasadnutí OZ a na XI. zasadnutí OZ. Tento bod predniesol
Ing. Peter Pilko, starosta obce:
X. zasadnutie OZ:
- Uznesenie č. 73/2020 – OZ vzalo na vedomie:
A : správu hlavnej kontrolórky obce Kostolná-Záriečie a stanovisko k záverečnému účtu za rok
2019
B : správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Kostolná-Záriečie za rok 2019 splnené;
- Uznesenie č. 74/2020 - OZ schválilo:
A : záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
B : použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 18 381,03 EUR na tvorbu
rezervného fondu – splnené;
- Uznesenie č. 75/2020 - OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
2020 – splnené;
- Uznesenie č. 76/2020 - OZ neschválilo predaj časti pozemku KN-C parc. č. 623/8 v k.ú. KostolnáZáriečie vo vlastníctve Obce Kostolná-Záriečie – splnené;
- Uznesenie č. 77/2020 - OZ schválilo prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 107, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 15 m² za sumu 1,00 EUR/rok – splnené;
- Uznesenie č. 78/2020 - OZ neschválilo žiadosť Ing. Juraja Galovského o zmenu územného plánu a
zároveň žiadosť o zmenu územného plánu odkladá – splnené;
- Uznesenie č. 79/2020 - OZ schválilo vypracovanie GP a znaleckého posudku na odpredaj pozemku
parc.č. 134 vedeného na LV 642 v k.ú. Kostolná-Záriečie;
- Bod č. 11 – žiadosť p. Erika Hláveka ohľadne lokality Brehy – prerokovať so stavebnou
komisiou a stavebným úradom – zostáva, nesplnené;
- Bod č. 12 – cyklotrasa – Váh – v riešení – účastníci Urbariát Záriečie, Strabak, s.r.o., TSK, Banské
stavby a vlastníci a užívatelia prevádzok – aktívni, úloha zostáva;
- Bod č. 13 – prevádzkový poriadok na multifunkčné ihrisko – kolaudačné rozhodnutie je právoplatné,
je nutné dopracovať návrh prevádzkového poriadku na konkrétne požiadavky účastníkov po nahlásení
obecnom úrade /harmonogram užívanie/ – zostáva, nesplnené;
- Bod č. 14 – diskusia, rôzne:
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a) optický kábel – výstavba siete pokračuje - zostáva
b) riaditeľka MŠ – bolo vykonané výberové konanie, bola uzatvorená pracovná zmluva s riaditeľkou
MŠ – splnené
c) DHZ – priestory, zostáva budú v rámci úprav PZ
d) oddychová zóna v Záriečí – výsadba nových stromčekov – splnené
e) Kyselka – umyté schody v spolupráci s Obcou Chocholná-Velčice a ich DHZ – splnené
Sťažnosť pani Jany Ďurčekovej vo veci výstavby trativodov na území obce v časti „U Zelnicovej
cesty“ je v riešení. Spis bol odstúpený na Okresnú prokuratúru v Trenčíne.
Žiadosť p. Jaroslava Spačka o výmenu žiarovky VO pri súp.č. 202 – v riešení, nesplnené.
XI. neplánované zasadnutie OZ:
- Uznesenie č. 81/2020 OZ schválilo zámer spôsobu prevodu užívania v súlade s § 9a ods. 8e zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom nehnuteľného majetku obce a to parcely
KN-C, p. č. 102 o výmere 110 m², ostatná plocha, zapísanej na LV 642 – výpožičku parcely v zmysle
osobitného zreteľa Združeniu obcí Bielokarpatsko-trenčianskemu mikroregiónu. Bola podpísaná
zmluva o výpožičke – splnené.
Poslanci OZ uvedené plnenia uznesení vzali na vedomie.
Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie kontrolu plnenia úloh prijatých na X. a
XI. zasadnutí OZ.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 4
Zrušenie prenájmu časti pozemku KN-C parc.č. 107/2 vo výmere 15 m² schválené uznesením č.
77/2020 dňa 23.6.2020 predniesol Ing. Peter Pilko, starosta obce.
K zrušeniu prenájmu došlo z dôvodu podania žiadosti pani Gabriely Jančárovej o kúpu uvedeného
pozemku.
Starosta predniesol návrh na uznesenie č. 85/2020 :
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje zrušenie prenájmu časti pozemku KN-C parc.č.
107/2 vo výmere 15 m² schváleného uznesením č. 77/2020 zo dňa 23.6.2020
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 85/2020 :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, uznesenie č. 85/2020 schválili.
Uznesenie č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje zrušenie prenájmu časti pozemku KN-C parc. č.
107/2 vo výmere 15 m² schváleného uznesením č. 77/2020 zo dňa 23.6.2020.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 5
Starosta obce predniesol žiadosť pani Gabriely Jančárovej, bytom Kostolná-Záriečie č. 6, ktorá bola
zaevidovaná dňa 8.9.2020 pod č.j. OcÚK-Z/262/2020 s prílohami geometrický plán č. 41373006-4820 a znalecký posudok č. 199/2020. Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu uplatnenia
osobitného zreteľa bolo vyvesené na úradnej tabuli po dobu stanovenú zákonom. Navrhnutá cena je
v zmysle znaleckého posudku 45,00 EUR.
Starosta obce navrhol cenu 6,00 EUR/m². Z jeho návrhom poslanci OZ nesúhlasili a navrhli cenu
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7,00 EUR/m².
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 86/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku KN-C parc. č. 107/2 v k.ú.
Kostolná-Záriečie, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 15 m², vytvorený geometrickým plánom
č. 41373006-48-20 za cenu 7,00 EUR/m², čo predstavuje 105,00 EUR celkom, pani Gabriele Jančárovej, bytom Kostolná-Záriečie 6.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 86/2020 :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, uznesenie č. 86/2020 schválili.
Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo predaj novovytvoreného pozemku KN-C parc. č.
107/2 v k.ú. Kostolná-Záriečie, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 15 m², vytvorený geometrickým plánom č. 41373006-48-20 za cenu 7,00 EUR/m², čo predstavuje 105,00 EUR celkom, pani
Gabriele Jančárovej, bytom Kostolná-Záriečie 6.
_________________________________________________________________________________
Bod č. 6
Starosta obce predniesol žiadosť Ing. Vladimíra Staňu, bytom Hlavná 591/14, Trenčín o odkúpenie
novovytvorených pozemkov KN-C parc. č. 414/136, druh pozemku orná pôda o výmere 585 m² a parc.
č. 624/14, druh pozemku ostatná plocha o výmere 47 m², vytvorených geometrickým plánom č.
37666401-31/2020. K žiadosti bol vypracovaný znalecký posudok č. 68/2020. Zverejnenie zámeru
previesť majetok obce z dôvodu uplatnenia osobitného zreteľa bolo vyvesené na úradnej tabuli po
dobu stanovenú zákonom. Navrhnutá cena je v zmysle znaleckého posudku 1500,00 EUR.
Starosta obce navrhol cenu 6,00 EUR/m². Z jeho návrhom poslanci OZ nesúhlasili a navrhli cenu
10,00 EUR/m².
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 87/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj novovytvorených pozemkov KN-C parc. č. 414/136, druh
pozemku orná pôda o výmere 585 m² a parc.č. 624/14, druh pozemku ostatná plocha o výmere 47 m²,
vytvorených geometrickým plánom č. 37666401-31/2020 za cenu 10,00 EUR/m², čo predstavuje
6320,00 EUR celkom, Ing. Vladimírovi Staňovi, bytom Hlavná 591/14, Trenčín.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 87/2020 :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, uznesenie č. 87/2020 schválili.
Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo predaj novovytvorených pozemkov KN-C parc.
č. 414/136, druh pozemku orná pôda o výmere 585 m² a parc.č. 624/14, druh pozemku ostatná plocha
o výmere 47 m², vytvorených geometrickým plánom č. 37666401-31/2020 za cenu 10,00 EUR/m², čo
predstavuje 6320,00 EUR celkom, Ing. Vladimírovi Staňovi, bytom Hlavná 591/14, Trenčín.
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__________________________________________________________________________________
Bod č. 7
Starosta obce predniesol žiadosť PhDr. Milady Vlnovej, bytom Kostolná záriečie 220 o odkúpenie
časti pozemku vo vlastníctve obce Kostolná-Záriečie a to parc. č. 244/13, druh pozemku trvalý trávny
porast v k . ú . Kostolná-Záriečie. Jedná sa o vstup na pozemok parc. č. 250/6, ktorého je vlastníčka.
Uvedená časť pozemku na odkúpenie cca 33 m² je zakreslená v priloženej prílohe k žiadosti a bola by
napojená na miestnu komunikáciu parc. č. 244/12.
Po krátkej diskusii poslanci OZ skonštatovali, že prístup na pozemok parc. č. 250/6 je možný v rámci
ochranného pásma toku rieky Drietomica.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie č. 88/2020:
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj časti pozemku parc.č. 244/13, druh pozemku trvalý trávny
porast v k.ú. Kostolná-Záriečie vo vlastníctve Obce Kostolná-Záriečie.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Uznesenie č. 88/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí neschvaľuje predaj časti pozemku KN-C parc. č. 244/13
v k.ú. Kostolná-Záriečie vo vlastníctve Obce Kostolná-Záriečie.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 8
Starosta obce Ing. Peter Pilko predniesol žiadosť pána Ivan Kubínyiho o prerokovanie urbanistickej
štúdie na lokalitu označenú územným plánom obce ako N7B a N7B.1. Starosta obce požiadal prítomného pán Ivana Kubínyiho, aby predniesol svoju žiadosť.
Pán Ivan Kubínyi sa na úvod predstavil poslancom OZ. Predložil im urbanistickú štúdiu vypracovanú
pre danú lokalitu Ing. arch. Igorom Kyselicom. Štúdia pozostávala zo 6 výkresov A3 a jedného výkresu A0.
Pripomenul, že štúdia vychádza zo záväznej a smernej časti Územného plánu obce Kostolná-Záriečie.
V súlade s ním predpokladá celkovo 15 rodinných domov (3 domy už jestvujúce) v lokalite N7B a 6
rodinných domov v lokalite N7B.1. Oproti územnému plánu sprísňuje podmienky výstavby zavedením
troch etáp výstavby. Dôvodom sú komplikovanejšie príjazdové pomery na konci časti obce Záriečie,
na ktorý sa má lokalita napájať. Predpokladom realizácie ďalších etáp výstavby podľa štúdie je zlepšenie uvedených príjazdových pomerov (napr. vybudovaním nového mosta cez Drietomicu v mieste
súčasnej lávky pre peších). Podľa požiadavky územného plánu rieši urbanistická štúdia aj protipovodňové opatrenia. Medzi alternatívou hrádze a alternatívou navážky preferuje štúdia ako protipovodňové opatrenie navážku. Vybudovanie hrádze iba v riešenej lokalite by bolo ako protipovodňové opatrenie nedostatočne účinné. Realizáciu protipovodňových opatrení bude potrebné dopravne zabezpečiť
mimo obývanú časť obce Záriečie ( dočasné premostenie, príjazd po bývalej poľnej ceste od Drietomy
a pod.). Obdobne tak by bolo vhodné riešiť aj stavebnú dopravu pri realizácii inžinierskych sietí
a komunikácií. Ohľadom ochranného pásma cintorína v Záriečí reflektuje urbanistická štúdia zmenu
právnej úpravy. Novelou č- 398/2019 Z.z. Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. o ochrannom pásme
pohrebiska v rozsahu 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Na základe prechodného ustanovenia §
36a ods.5 Zák. č. 131/2010 Z.z. zaniklo 50 metrové ochranné pásmo ku dňu 31.3.2020. Územný plán
obce, ktorý vymedzil ochranné pásmo cintorína v Záriečí v súlade s vtedy platným zákonom na 50 m
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sa stal v tejto otázke neaktuálny. Vymedzenie ochranného pásma pohrebiska ponecháva Zákon o pohrebníctve naďalej len v kompetencii VZN obce. V záujme zvýšenej kvality bývania počíta urbanistická štúdia v časti za cintorínom V Záriečí aj s verejným priestorom a to s oddychovou zónou/ detským
ihriskom. Predkladaná urbanistická štúdia je vzhľadom na uvedené v súlade s Územným plánom obce
Kostolná-Záriečie. Podľa jeho názoru rieši spôsob urbanistického usporiadania budúcej výstavby
v danej lokalite funkčne, komplexne a aj s ohľadom na širšie záujmy. Dovolil si preto ako vlastník pozemkov v predmetnej lokalite a ako obstarávateľ urbanistickej štúdie požiadať poslancov OZ o prerokovanie, prípadne schválenie.
Po krátkej diskusii poslancov OZ, predniesol pripomienky starosta obce a to:
1/ dokladovanie zosuvného územia v danej lokalite
2/ komunikačné napojenie v časti Záriečie, riešiť premostením rieky Drietomica v časti súčasnej lávky
pre peších
3/ riešiť výstavbu etapovito s prístupom cez poľnú cestu z obce Drietoma
4/ prehodnotiť návrh vybudovania detského ihriska a zosúladiť s potrebným rozšírením evanjelického
cintorína.
Po doriešení a dokladovaní uvedených pripomienok táto štúdia bude predmetom zasadnutia Obecného
zastupiteľstva 15.12.2020.
Poslanci OZ uvedené predloženie urbanistickej štúdie vzali na vedomie s pripomienkami.
Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie predloženie urbanistickej štúdie s pripomienkami:
1/ dokladovanie zosuvného územia v danej lokalite
2/ komunikačné napojenie v časti Záriečie, riešiť premostením rieky Drietomica v časti súčasnej lávky
pre peších
3/ riešiť výstavbu etapovito s prístupom cez poľnú cestu z obce Drietoma
4/ prehodnotiť návrh vybudovania detského ihriska a zosúladiť s potrebným rozšírením evanjelického
cintorína.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 9
Starosta obce informoval prítomných o postupe prác na cyklotrase -Váh v nadväznosti na obslužnú
komunikáciu prevádzok drobných služieb. Uviedol, že práce na vybudovaní obslužnej komunikácii
budú v priebehu niekoľkých dní ukončené.
Poslanci OZ uvedenú informáciu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 90/2020:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o postupe prác na cyklotrase – Váh v nadväznosti
na obslužnú komunikáciu prevádzok drobných služieb.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 10
Starosta obce v tomto bode informoval prítomných o postupe prác na výstavbe optických káblov v časti Kostolná a Záriečie. V časti obce Kostolná sa budú vykonávať nedokončené práce a dňa 21.9.2020
začali výkopové práce v časti Ulička a pokračovať budú v časti obce Záriečie. Predpokladané ukončenie prác je o mesiac. Práce pokračujú podľa projektu.
Uznesenie č. 91/2020:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie postup prác na výstavbe optických káblov v časti obce
Kostolná a Záriečie.
__________________________________________________________________________________
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Bod č. 11
Poslankyňa pani Alena Adašková požiadala doplniť program OZ o úpravu komunikácie – výtlkov pri
ŽSR súp .č. 225 až súp. č. 226. Starosta obce prítomným oznámil, že cesta nie je vo vlastníctve obce,
je v majetku ŽSR a finančné prostriedky na cudzí majetok by nemali byť použité z rozpočtu obce. Po
krátkom vysvetlení bolo dohodnuté, že na úprave sa zúčastnia vlastníci RD súp. č. 225 – 226 s tým, že
vyčistia výtlky pre možnosť úpravy asfaltovou emulziou (v šírke nehnuteľnosti). Vlastnú úpravu
uhradí obec s tým, že práce budú vykonané až po vybudovaní optickej siete v tejto časti obce.
Uznesenie č. 92/2020:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o úprave komunikácie pri ŽSR.
Bod č. 12
Rôzne, diskusia
Diskusné príspevky predniesol starosta obce:
a) Informácia o žiadosti na prenájom malej sály kultúrneho domu pre kurz šitia p. Ing. Poláškovej
každý utorok v čase 9 – 11 hod.na obdobie od 22.9.2020. Predpokladaná dĺžka nájmu je počas školského roka 2020/2021. Poplatok za nájom je stanovený podľa platného VZN č. 52/2018 (v období od 1.5.
do 30.9. – 4 € za každú aj začatú jednu hodinu a v období od 1.10. do 30.4. – 8 € za každú aj začatú
jednu hodinu).
b) Informácia o zatiaľ nezriadení opatrovateľskej služby pani Paulíne Vanekovej po dohode s jej najbližšími (p. Vražda Vladimír a manž. Katarína) s tým, že otázka opatrovateľky z programu IA MPSV
SR nemusí byť kladne vyriešená v tomto období. Ak táto služba bude v zimnom období potrebná príp.
nevyhnutná bude ju obec Kostolná-Záriečie riešiť.
c) Informácia o úpravách v priestoroch PZ a zberného dvora separovaných odpadov s tým, že po ukončení prístupovej komunikácie budú nádoby na separovaný odpad uložené za uzamykateľnou bránou.
Navrhuje, že zberný dvor bude otvorený 2 x týždenne a to v utorok od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu
od 7.00 do 11.00 hod.
d) Informácia o priebehu výstavby obslužnej komunikácie pre drobné služby pri Váhu. Požiadavka vyplynula zo štátneho stavebného dohľadu na Cyklotrase Váh s tým, že vozidlá jestvujúcich prevádzok
nebudú používať túto časť cyklotrasy. Komunikácia bude vybudovaná na pozemku Urbariát Dolné
Záriečie a v časti vstupu na pozemku obce Kostolná-Záriečie. Komunikáciu vybudujú vlastníci v danej
lokalite, obec zabezpečí administratívno-organizačnú činnosť a riadenie počas výstavby.
e) Informácia o súdnom spore - KD – konanie bude na okresnom súde v Trenčíne dňa 9.10.2020
o 9:30 hod.
f) Informácia o konaní školenia poslancov mikroregiónu, ktoré sa uskutoční dňa 6.10.2020 o 15:30
v KD Adamovské Kochanovce a následne o 19:00 hod. bude valné zhromaždenie Združenia obcí
bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.
g) Informácia o návrhu Pamiatkového úradu SR - vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku sochy sv.
Jána Nepomuckého a sochy Panny Márie Immaculatyna, ktoré sa nachádzajú na pozemku parciel
616/3 a 140 reg. KN-C, k.ú. Kostolná-Záriečie vedených na LV č. 296/ obec Kostolná-Záriečie. K návrhu sa kladne vyjadril TSK dňa 12.8.2020. Dňa 8.9.2020 bolo na OcÚ doručené Rozhodnutie o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku:
- socha – sv. Ján Nepomucký v Kostolnej-Záriečí, okres Trenčín
- socha – Panna Mária Immaculata v Kostolnej-Záreičí, okres Trenčín,
Ktoré vydal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
h) otázka prechodu pre chodcov – zastávky SAD (pri ŠR) bude predmetom najbližšieho zasadnutia
OZ.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 13
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Záver
Na záver zasadnutia poďakoval starosta za účasť všetkým prítomným.
__________________________________________________________________________________
V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení starosta obce
Ing. Peter Pilko p o d p i s u j e m uznesenia č. 83 - 92/2020.

Kostolnej-Záriečí dňa : 22.09.2020

Podpis :

Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 22.09.2020
Prílohy:
Prezenčná listina,
Overovatelia zápisnice :
Jozef Anina

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

Ing. Beáta Bredschneiderová

............................................
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....................................
Ing. Peter Pilko
starosta obce
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