Zápisnica
zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 11. februára 2020 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 5 poslancov OZ
- 2 poslanci – ospravedlnení (PN)
- hlavná kontrolórka obce
- 2 vlastníci nehnuteľností

Pozvánky boli doručené všetkým pozvaným, obyvatelia boli oboznámení o čase a mieste konania
zasadnutia OZ pozvánkou s návrhom programu v úradnej tabuli obce a na web stránke obce 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. Ľubicu Psotnú a za overovateľov zápisnice poslancov Danku
Minárechovú a Mareka Sabu.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov OZ, p. poslanci Ing. Milan Rehák a Mgr.
Erika Masáriková sa pre práceneschopnosť ospravedlnili. Zasadnutie OZ je uznášania schopné. Účasť
je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Starosta obce zároveň predniesol návrh programu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Kostolná-Záriečie :
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení na VI. zasadnutí OZ.
4. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu – žiadosti o nenávratný štátny príspevok
z „Programu rozvoja vidieka SR“ v rámci výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou,
podopatrenie 19.02 - - chodníky smer Drietoma I. etapa.
5. Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. 2020/02TN na zastávkach SAD
v obci.
6. Zmluva o spolupráci – Národný projekt – Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby ITMS.
7. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby p.č. 518/2 zast. plocha a
nádvorie, o výmere 1096 m² v k.ú. Kostolná-Záriečie.
8. Rôzne, diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10. 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 VII. zasadnutia OZ.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 53/2020 t. j. program VII. zasadnutia OZ schválili bez

doplnenia a pripomienok.
Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje program VII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.

Bod č. 3
Kontrola plnenia uznesení prijatých na VI. zasadnutí OZ zo dňa 16.12.2019. Tento bod predniesol
Ing. Peter Pilko, starosta obce:
- v bode č. 4 - Uznesením č. 43/2019 – bolo schválené VZN č. 56/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Uvedené VZN bolo zaslané na Okresnú prokuratúru v Trenčíne – splnené.
- v bode č. 5 - Uznesením č. 44/2019 – bolo schválené VZN č. 57/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – splnené.
- v bode č. 6 - Uznesením č. 45/2019 – bol schválený Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 39/2015 o sociálnych službách poskytovaných obcou Kostolná-Záriečie a o stanovení výšky a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Kostolná-Záriečie – splnené.
- v bode č. 7 – Uznesením č. 46/2019 – bola schválená 2. zmena rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 – splnené.
- v bode č. 8 - Uznesením č. 47/2019 – poslanci OZ:
A: vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kostolná-Záriečie k návrhu rozpočtu
na rok 2020,
B: schválili rozpočet obce na rok 2020 podľa kategórií bez programovej štruktúry
C: vzali na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2021 a 2022
- splnené.
- v bode č. 9 – Uznesením č. 48/2019 – bol schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kostolná-Záriečie na 1. polrok 2020 – splnené.
- v bode č. 10 – Uznesením č. 49/2019 – bol vzatý na vedomie plán kultúrnych a športových podujatí
na 1. polrok 2020, ktorý sa postupne plní.
- v bode č. 11 – Uznesením č. 50/2019 – bol schválený návrh kúpnej zmluvy Obcou Kostolná-Záriečie
s Trenčianskym samosprávnym krajom na časť pozemkov KNC parc. č. 614/4 o výmere 136 m²
a KNC parc. č. 614/5 o výmere 1664 m². Jedná sa o novovytvorené pozemky GP č. 43621457-79-19
v cene za 1,00 EUR. Dňa 10.02.2020 bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva, vec je vedená
pod číslom V 769/20.
- v bode č. 12 – Uznesením č. 51/2019 – bola schválená žiadosť Obce Kostolná-Záriečie o zapojenie
sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ITMS2014+:
312041U153. Dňa 17.01.2020 bola uzatvorená zmluva o spolupráci č. N20200117001 medzi Obcou
Kostolná-Záriečie a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Obec
Kostolná-Záriečie zatiaľ otvorila jednu terénnu opatrovateľskú službu, nakoľko ďalších žiadateľov
o terénnu opatrovateľskú službu obec neeviduje – splnené.
- v bode č. 13 – Uznesením č. 52/2019 – bol schválený návrh na podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – činnosť
L6/L6AP – budova obecného úradu. Starosta obce uviedol, že žiadosť bola podaná v stanovenom termíne - splnené
- v bode č. 14 – v diskusii :
• trvá - postup prác v lokalite U zelnicovej cesty
• trvá – zníženie rýchlosti na ceste I/61 pri zástavkách SAD, ŽSR
• trvá – výsadba vyschnutých javorov – jar 2020
• trvá – súdne pojednávanie NR ART s.r.o. Nitra - stanovený termín 27. marca 2020 o 9.30 hod. na
Okresnom súde v Trenčíne
• trvá – požiadavka na informáciu – súhlas na drobnú stavbu – záhr. chatka Alfjorov pri vodojeme.
• splnené – osvetlenie veže RK kostola.
Poslanci OZ uvedené plnenia uznesení vzali na vedomie.
Uznesenie č. 54/2020

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie kontrolu plnenia úloh prijatých na VI.
zasadnutí OZ.
Bod č. 4
Starosta obce Ing. Peter Pilko predniesol návrh zmluvy o dielo na zhotovenie projektu. Zmluvné strany
sú Obec Kostolná-Záriečie a AGROEDUKA, v zastúpení Ing. Milanom Michaličkom, Hlavná 1, 911
05 Trenčín.
Účelom tejto zmluvy o dielo sú poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výziev vyhlásených miestnou akčnou
skupinou v zmysle implementácie stratégie CLLD – podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie
operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Cena za dielo je dohodnutá vo
výške 1000,- EUR. Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov, že uvedenej zmluve
predchádzalo nasledovné:
- Obec Kostolná-Záriečie dala vypracovať GP (pozemok p.č. 614/4 o výmere 136 m² a p.č. 614/5
o výmere 1664 m²).
Na žiadosť Obce Kostolná-Záriečie Trenčiansky samosprávny kraj schválil na zasadnutí kúpnu zmluvu
za 1 ,- EUR, zmluvu vypracoval TSK, obec Kostolná-Záriečie uhradila poplatok 66,00 EUR – návrh
na vklad do KN.
Obec musí rešpektovať pripomienky TSK – zhotovenie obrubníka pozdĺž cesty III. triedy.
- Obec Kostolná-Záriečie požiadala OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
o vyjadrenie,
či sa žiadateľ Obec Kostolná-Záriečie vo svojom predloženom projekte „Chodníky smer Drietoma
dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny. Ďalej bola zaslaná žiadosť o vyjadrenie na
OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, či uvedený projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo
podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. Ďalšia
žiadosť o vydanie potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch bola zaslaná Colnému úradu v Trenčíne.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 55/2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schválilo zmluvu o dielo na zhotovenie projektu –
žiadosti o nenávratný príspevok z „Programu rozvoja vidieka SR“ v rámci výziev vyhlásených
miestnou akčnou skupinou, podopatrenie 19.2. – chodníky smer Drietoma
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 55/2020 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci
Za

:5
: 5 hlasov

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 55/2020 schválili.
Uznesenie č.55/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje zmluvu o dielo na zhotovenie projektu –
žiadosti o nenávratný príspevok z „Programu rozvoja vidieka SR“ v rámci výziev vyhlásených
miestnou akčnou skupinou, podopatrenie 19.2. – chodníky smer Drietoma
Bod č. 5
Zmluvu o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. 2020/02/TN na zastávkach SAD v obci
predniesol starosta obce.
Starosta skonštatoval, že nosná konštrukcia zostáva pôvodná, steny namiesto skla budú zhotovené
z plechu, ktorý dodá firma MASLEN s.r.o., strecha bude nová taktiež z plechu od uvedenej firmy.
Počet takto zrekonštruovaných zastávok bude 6 a zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
Starosta obce vyzval poslancov aby hlasovali o predloženej zmluve.

Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesením č. 56/2020 schválili.
Uznesenie č. 56/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje Zmluvu o prenájme informačných a reklamných
tabúľ č. 2020/02 TN.
Bod č. 6
Starosta obce predniesol Zmluvu o spolupráci č. N20200117001 – Národný projekt Podpora rozvoja
a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ITMS2014+ kód: 312041U153 uzatvorenú medzi
Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55
Bratislava a Obcou Kostolná-Záriečie. Zmluva bola uzatvorená dňa 17.01.2020. IA MPSVR SR sa
zaväzuje, že bude poskytovateľovi opatrovateľskej služby poskytovať finančný príspevok na výkon
terénnej opatrovateľskej služby na personálne výdavky v mesačných intervaloch. Výška poskytnutého
príspevku – transferu je 570 EUR/mesiac na jedno pracovné miesto opatrovateľky. Maximálne
obdobie poskytovania podpory je do 02/2021. Obec na základe uvedeného uzatvoril pracovnú zmluvu
s opatrovateľkou Andreou Zemkovou pre žiadateľa o terénnu opatrovateľskú službu Jozefa Bečára.
Starosta obce vyzval poslancov aby hlasovali o predloženej zmluve.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesením č. 57/2020 schválili.
Uznesenie č. 57/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje Zmluvu o spolupráci č. N20200117001 –
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ITMS2014+ kód:
312041U153 uzatvorenú medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava a Obcou Kostolná-Záriečie.
Bod č. 7
Starosta obce predniesol Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na pozemok
parc. č. 518/2 s výmerou 1096m² a parc. č. 614/5 s výmerou 1664m² . Starosta obce súhlasí, aby
zmluva na pozemok parc.č. 614/5 bola potvrdená po vykonanom zápise do katastra nehnuteľností.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 58/2020 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 58/2020 schválili.
Uznesenie č. 58/2020:

Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby a taktiež súhlasí s návrhom starostu obce,aby zmluva na parc. č. 614/5 bola
potvrdená až po vykonanom zápise do katastra nehnuteľností.
Bod č. 8
Diskusia, rôzne.
a/ Starosta obce prečítal Žiadosť Janky Mizerákovej o zníženie nájmu priestorov kaderníctva v budove
kultúrneho domu. Po prehodnotení starostu obce a poslancov OZ dal starosta hlasovať o predloženej
žiadosti
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 59/2020 schválili.
Uznesenie č. 59/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje zníženie nájmu priestorov kaderníctva
v budove kultúrneho domu súp.č. 7 na sumu 70 EUR mesačne.
b/ Starosta obce predložil návrh na vybudovanie osvetlenie SAD zastávky pri ŽSR na ceste I/61 smer
Trenčín so súmrakovým spínačom, taktiež predložil poslancom cenovú ponuku od firmy PROMEL
s.r.o., Soblahov vo výške cca 700 EUR bez DPH. Po krátkej diskusii starosta obce požiadal poslancov
o hlasovanie.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesením č. 60/2020 schválili vybudovanie osvetlenia SAD
zastávky.
Uznesenie č. 60/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje vybudovanie osvetlenia SAD zastávky....
c/ Futbalisti obce Kostolná-Záriečie podali na obecný úrad Kostolná-Záriečie žiadosť o zaobstaranie
záhradného traktora na kosenie ihriska pod brehmi. Starosta obce navrhol počkať s kúpou, nakoľko pre
nedostatok finančných prostriedkov, nie je momentálne možné túto žiadosť zrealizovať.
d/ Ďalší diskusný príspevok predniesla Ing. Beáta Bredschneiderová. Spýtala sa starostu obce, či
v čase jarného upratovania obec zabezpečí veľkoobjemové kontajnery. Starosta obce potvrdil, že
uvedené VOK budú rozmiestnené, tak ako minulý rok. Obec oznámi informáciu v miestnom rozhlase,
vo výveske obce a na web stránke.
d/ Starosta obce predniesol návrh žiadosti p. Kaku o zmenu územnoplánovacej informácie na výstavbu
rodinného domu na pozemku KN-C parc. č. 518/107, KN-E parc. č. 1-57/13, KN-E parc. č. 1-438/3
v k.ú. Kostolná-Záriečie v časti súčasťou bloku N1B. Po konzultácii so spracovateľom štúdie
U Zelnicovej cesty a stavebnej komisie OZ navrhuje zmenu po splnení nasledovných podmienok:
Žiadateľ - predloží návrh o zmenu urbanistickej štúdie, zabezpečí jej prepracovanie,
- zabezpečí územné rozhodnutie na prístupovú komunikáciu,
- zabezpečí stavebné povolenie na prístupovú cestu,
- zabezpečí napojenie na inžinierske siete cez pozemky SPF.
Po splnení uvedených podmienok žiadateľ podá žiadosť o vydanie stavebného povolenia na RD.
Bod č. 9

Návrh na uznesenie predniesol Ing. Peter Pilko.
Bod č. 16
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. 53 -60/2020.

Kostolnej-Záriečí dňa : 11.02.2020

Podpis :

Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 11.02.2020
Prílohy:
Prezenčná listina,
Overovatelia zápisnice :
Danka Minárechová

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

Marek Sabo

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

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

