Zápisnica
zo IX. mimoriadneho,neverejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 15. júna 2020 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 6 poslancov OZ
- 1 poslanec ospravedlnený
- hlavná kontrolórka obce - ospravedlnená

Pozvánky boli doručené všetkým pozvaným, boli oboznámení o čase a mieste konania zasadnutia
OZ pozvánkou s návrhom programu v termíne v súlade s § 12 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Program a miesto zasadnutia OZ zostali nezmenené.
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. Zuzanu Spačkovú a za overovateľov zápisnice poslancov pána
Ivana Ďuďáka a Ing. Beátu Bredschneiderovú.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ. Hlavná kontrolórka a poslanec Jozef
Anina sa ospravedlnili. Zasadnutie OZ je uznášania schopné. Účasť je potvrdená na prezenčnej listine,
ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Starosta obce zároveň predniesol návrh programu IX. mimoriadneho, neverejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, Západoslovenská distribučná,
a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, GP 45403066-011/2020 za účelom pripojenia stavby
„TN_Kostolná-Záriečie u Zelnicovej cesty NNK, DrT“ k distribučnej sieti.
4. Diskusia.
5. Záver.
Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie návrhov na zmeny a doplnky v programe.
Poslanci zmeny a doplnky v programe nenavrhli a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o
návrhu programu.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu IX. mimoriadneho, neverejného zasadnutia OZ.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, uznesenie č. 69/2020 t. j. program IX. mimoriadneho, neverejného
zasadnutia OZ schválili bez doplnenia a pripomienok.
Uznesenie č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje program IX. mimoriadneho, neverejného zasadnutia OZ
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podľa predloženého návrhu.

__________________________________________________________________________________
Bod č. 3
Starosta obce predniesol - Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby,
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava nehnuteľnosti pozemkov
1) p.č. 518/2 register C, LV č. 663, v k.ú. Kostolná-Záriečie, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1096 m², a p.č. 614/4 register C, LV č. 642, v k.ú. Kostolná-Záriečie, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 136 m² na časť GP 45 403 066 -011/2020 zo dňa 1.6.2020
za účelom pripojenia stavby žiadateľa „TN Kostolná-Záriečie u Zelnicovej cesty NNK „DTr“ k
distribučnej sieti (elektorenergetické zariadenie).
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 70/2020 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci
Za

:6
: 6 hlasov

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, uznesenie č. 70/2020 schválili.

Uznesenie č.70/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena v
prospech tretej osoby, Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava nehnuteľnosti
pozemkov
1) p.č. 518/2 register C, LV č. 663, v k.ú. Kostolná-Záriečie, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1096 m², a p.č. 614/4 register C, LV č. 642, v k.ú. Kostolná-Záriečie, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 136 m² na časť GP 45 403 066 -011/2020 zo dňa 1.6.2020
za účelom pripojenia stavby žiadateľa „TN Kostolná-Záriečie u Zelnicovej cesty NNK „DTr“ k
distribučnej sieti (elektorenergetické zariadenie).
__________________________________________________________________________________
Bod č. 4
Diskusia, rôzne.
Starosta obce predniesol nasledovné diskusné príspevky:
a) Starosta obce informoval poslancov o zvýšení hladiny toku Drietomice v dňoch 13.-14. júna 2020.
Dňa 16.06.2020 bola vykonaná obhliadka zhybiek za účasti Povodia Váhu a starostu obce s prísľubom
Povodia Váhu o odstránenie nánosov.
b) Starosta obce podal poslancom informáciu o zrušení jedného pracovného miesta na opatrovateľskú
službu, nakoľko neboli podané žiadosti o sociálnu službu.
c) Diskusný príspevok predniesol starosta obce ohľadne dohody o skončení pracovného pomeru
riaditeľky MŠ. Obec Kostolná-Záriečie musí vykonať výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ.
d) Ďalší diskusný príspevok predniesla poslankyňa Alena Adašková, ktorá sa na podnet občanov
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spýtala,či sa bude realizovať „Súťaž vo varení gulášu“. Starosta obce po dôkladnom zvážení a
zhodnotení situácie toto kultúrne podujatie zrušil s možnosťou náhradného termínu v 2. polroku.
e) Poslankyňa Alena Adašková predniesla návrh futbalistov o finančnú podporu na kosenie ihriska pod
brehmi. Starosta obce po krátkej diskusii odpovedal,že kosiť ihrisko bude aj naďalej Družstvo
Chocholná-Velčice.
_______________________________________________________
Bod č. 5
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. 69 - 70/2020.

Kostolnej-Záriečí dňa : 15.06.2020

Podpis :

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

Zapísala: Zuzana Spačková
V Kostolnej-Záriečí, 15.06.2020
Prílohy:
Prezenčná listina,
Overovatelia zápisnice :
Ivan Ďuďák

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

Ing. Beáta Bredschneiderová

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