Zápisnica
z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 16. decembra 2019 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 5 poslancov OZ
- 2 poslanci - ospravedlnení
- hlavná kontrolórka obce
- 5 obyvateľov

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. Na začiatku požiadal poslancov a zúčastnených obyvateľov o uctenie si
pamiatky najstaršej obyvateľky obce pani Zuzanny Adaškovej r. Šulekovej, ktorá nás vo veku 101
rokov opustila dňa 5.12.2019, povstaním a minútou ticha.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určil starosta obce p. Zuzanu Spačkovú a za overovateľov zápisnice poslancov Ing.
Róberta Kakodyho a Alenu Adaškovú.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov OZ, p. poslanci Ing. Milan Rehák a Danka
Minárechová 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 VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Kostolná-Záriečie :
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení na V. zasadnutí OZ.
4. Návrh VZN č. 56/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
5. Návrh VZN č. 57/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 39/20159 o sociálnych službách poskytovaných obcou
Kostolná-Záriečie a o stanovení výšky a platenia úhrad za sociálne služby
poskytované obcou Kostolná-Záriečie
7. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019.
8. Návrh rozpočtu na r. 2020 – 2022
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020.
10. Plán kultúrnych a športových podujatí na 1. polrok 2020
11. Návrh kúpnej zmluvy na časť pozemku KNC parc.č. 614/2 podľa GP.
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie NP – podpora rozvoja a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby ITMS.
13. Žiadosť o poskytnutie dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
- činnosť L6/L6AP – budova obecného úradu.
14. Diskusia, rôzne.
15. Návrh na uznesenie.
16. 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 VI. 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. 42/2019 t. j. program VI. zasadnutia OZ schválili.
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje program VI. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.

Bod č. 3
Kontrola plnenia uznesení prijatých na V. zasadnutí OZ zo dňa 29.8.2019. Tento bod predniesol Ing.
Peter Pilko, starosta obce:
- Uznesenie č. 36/2019 – 1. zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 – splnené
- Uznesenie č. 37/2019 – použitie rezervného fondu na vybudovanie cesty pri evanjelickom cintoríne
vo výške 10893,95 € - splnené
- Uznesenie č. 38/2019 – kúpa pozemku p.č. 595/3 o výmere 63 m² za dohodnutú cenu 1930,00 € splnené.
- Uznesenie č. 39/2019 – nákup smetných nádob v počte 40 ks – splnené a nákup 2 ks kamerového
systému – odložené.
- Uznesenie č. 40/2019 – nájomná zmluva na užívanie pozemku p.č. 150/2 v k.ú. Kostolná-Záriečie
o výmere 142 m² v cene 1,00 €/ rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace p. Irene Slavíkovej a p. Stanislavovi Baďurovi – splnené
- Uznesenie č. 41/2019 – prenájom časti nehnuteľnosti kultúrneho domu súp.č. 7, CKN parc.č. 111/4
v k.ú. Kostolná-Záriečie – prevádzka kaderníctva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace
pani Janke Mizerákovej, bytom Melčice-Lieskové 531 – splnené.
Poslanci OZ uvedené plnenia uznesení vzali na vedomie.
Bod č. 4
Návrh VZN č. 56/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane predniesla p. Ľubica Psotná.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu VZN č. 56/2019. Poslanci
pripomienky nevyslovili a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu.
Starosta obce skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol návrh
VZN č. 56/2019 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
01.12.2019. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená žiadna
pripomienka.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 43/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schválilo VZN č. 56/2019 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 43/2019 :

Hlasovanie :
Prítomní poslanci
Za

:5
: 5 hlasov

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 43/2019 t. j. VZN č. 56/2019 schválili.
Uznesenie č.43/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje VZN č. 56/2019 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane.
Bod č. 5
Návrh VZN č. 57/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady predniesol starosta obce.
Starosta obce skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol návrh
VZN č. 57/2019 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
01.12.2019. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená žiadna
pripomienka.
Starosta obce vyzval poslancov aby hlasovali o predloženom návrhu VZN č. 57/2019.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 44/2019 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 44/2019, t. j. VZN č. 57/2019 schválili.
Uznesenie č. 44/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje VZN č. 57/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Bod č. 6
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
predniesol starosta obce Ing. Peter Pilko.
Starosta obce skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol návrh
VZN č. 57/2019 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
01.12.2019. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená žiadna
pripomienka.
Starosta obce vyzval poslancov aby hlasovali o predloženom návrhu dodatku č. 1/2019 k VZN č.
39/2015.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 45/2019 schválili.

Uznesenie č. 45/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje 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.
Bod č. 7
Návrh zmeny rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 predniesla Ľubica Psotná:
bežné príjmy navýšenie rozpočtu o čiastku 1 036,00 €, čo predstavuje povolené navýšenie rozpočtových položiek z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí MŠ v predškolskom veku
z ÚPSVaR, zo ŠR pre MŠ – na výchovu a vzdelávanie - predškolská výchova, navýšenie rozpočtových položiek z dotácie MDaV SR - na úseku stavebného poriadku a navýšenie ostatných rozpočtových položiek ako napr. SP - stavebná činnosť, SP – overovanie.
kapitálové príjmy povolené navýšenie rozpočtu – dotácia z Úradu vlády SR na multifunkčné ihrisko
vo výške 38.000,- €.
príjmové finančné operácie rozpočtu zostávajú nezmenené.
bežné výdavky navýšenie rozpočtu o čiastku 24 416,00 €, čo predstavuje povolené navýšenie rozpočtových položiek z dotácií, navýšenie ostatných rozpočtových položiek ako tarifný plat OcÚ (odstupné
platy bývalému starostovi – vyplatené v januári 2019, tarifný plat MŠ – navýšenie platov zamestnancov MŠ od 1.9.2019 podľa tabuliek, navýšenie platu riaditeľky MŠ po ukončení vzdelania, k tomu
prislúchajúce odvody, navýšenie miezd na dohodu o vykonaní prác na verejnoprospešnú činnosť a zastupovanie PN zamestnancov MŠ, navýšenie výdavkov na výmenu oplotenia PZ, servis motorového
vozidla OPEL, ďalej právne služby, všeobecné a špeciálne služby.
kapitálové výdavky poníženie rozpočtu o čiastku 10 722,00 € - neuskutočnená úprava – rozšírenie
MK – Niva II. v čiastke 10 645,00 € a poníženie rozpočtu v sume o 257,00 € - cesta pri EC z vlastných
zdrojov.
finančné operácie poníženie rozpočtu o čiastku 2 939,00 € podľa skutočného čerpania.
Presun finančných prostriedkov na bežné rozpočtové položky.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu 2. zmeny rozpočtu na rok 2019
Poslanci pripomienky nevyslovili a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 46/2019 :
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 46/2019 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 46/2019 schválili.
Uznesenie č. 46/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje 2. zmenu rozpočtu na rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. O
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2019
v€
265 460,00
0,00
0,00
265 460,00

Rozpočet na
rok 2019
v€
204 811,00
42 578,00
18 071,00
265 460,00

1. zmena
rozpočtu na
rok 2019 v €
+ 7 800,00
0,00
0,00

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu
rok 2019 v €
+ 1 036,00
+ 38 000,00
+ 10 894,00

Rozpočet po
2. zmene
rozpočtu na
rok 2019 v €
274 296,00
38 000,00
10 894,00

+ 7 800,00

+ 49 930,00

323 190,00

1. zmenu
rozpočtu na
rok 2019 v €

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu v €

+ 12 683,00
- 4 883,00
0,00
7 800,00

+ 24 416,00
- 10 722,00
- 2 939,00
+ 10 755,00

Rozpočet po 2.
zmene rozpočtu
na rok 2019
v€
241 910,00
26 973,00
15 132,00
284 015,00

Bod č. 8
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 predniesla p. Ľubica Psotná.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Kostolná-Záriečie na rok 2020 predniesla Ing.
Katarína Jaššová, hlavná kontrolórka obce. Uvedené stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 47/2019 :
A.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kostolná-Záriečie k návrhu rozpočtu na rok 2020.
B.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí s c h v a ľ u j e :
Rozpočet obce na rok 2020 podľa kategórií bez programovej štruktúry podľa prílohy.
C.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2021 a 2022 podľa prílohy.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 47/2019 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 47/2019 schválili.
Uznesenie č. 47/2019:
A. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kostolná-Záriečie k návrhu rozpočtu na roky 2020.
B. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí s c h v a ľ u j e :

Rozpočet obce na rok 2020 podľa kategórií bez programovej štruktúry podľa prílohy :

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na
rok 2020
v€
280 110
280 110
0
0
280 110
220 480
32 500
27 130
0

C. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2021 a 2022 podľa prílohy :

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na
rok 2021
v€
293 270
293 270
0
0
293 270
211 325
65 000
16 945
0

Rozpočet na
rok 2022
v€
307 670
307 670
0
0
307 670
212 265
88 133
7 272
0

Bod č. 9
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína
Jaššová.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok k predloženému plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020.
Poslanci pripomienky nevyslovili.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 48/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kostolná-Záriečie na 1. polrok 2020.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 48/2019 schválili.
Uznesenie č. 48/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kostolná-Záriečie na 1. polrok 2020.
Bod č. 10
Plán kultúrnych a športových podujatí na 1. polrok 2020 predniesol Ing. Peter Pilko, starosta obce.
Starosta obce vyslovil úprimné poďakovanie za všetky podujatia v 2. polroku 2019.
Ďalšie podujatie v 1. polroku – termíny:
18. 1. 2020 – 19. fašiangový ples - MO ÚŽS
25. 1. 2020 – detský maškarný ples – KD – MO ÚŽS
22. 2. 2020 – obecná zabíjačka, vystúpenie obecnej kapely
30. 4. 2020 – stavanie mája (nedeľa)
10.5.2020 – deň matiek
31. 5. 2020 – váľanie mája (nedeľa)
7. 6. 2020 – deň detí a uvítanie detí do života (nedeľa)
27. 6. 2020 – súťaž vo varení gulášu (začiatok prázdnin).
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu termínov na kultúrne a športové podujatia
na 1. polrok 2020.

Uznesenie č. 49/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie plán kultúrnych a športových podujatí
na 1. polrok 2020
Bod č. 11
Návrh kúpnej zmluvy na časť pozemku KNC parc.č. 614/2 podľa GP predniesol starosta obce.
Obec Kostolná-Záriečie podala dňa 16.12.2019 žiadosť o odpredaj časti pozemku KNC parc.č. 614/4
o výmere 136 m² a KNC parc.č. 614/5 o výmere 1668 m². Jedná sa o novovytvorené pozemky GP č.
43621457-79-19 vypracovaným Ing. Štefanom Kajlom – Geodetická kancelária, Piaristická 273/21,
911 01 Trenčín, IČO 43621457 zo dňa 12.12.2019. Pozemok je určený pre zriadenie chodníka smer
Drietoma v obci Kostolná-Záriečie, I. a II. etapa. Projekt predstavuje vybudovanie chodníka po k.ú.
Kostolná-Záriečie s pokračovaním do obce Drietoma s možnosťou spojenia obcí. Ponúknutá cena na
prevod pozemku predstavuje 1,-€. Cena obsahuje využívanie pozemku, jeho údržbu, osvetlenie cesty
III/1864 vrátane prevádzkových nákladov. V prípade neuskutočnenia výstavby chodníkov do 5 rokov,
žiadateľ Obec Kostolná-Záriečie súhlasí s vrátením pozemku predávajúcemu v plnom rozsahu.
Poslancom OZ bol predložený k nahliadnutiu uvedený GP. Po krátkej diskusii starosta obce
predniesol návrh na uznesenie č. 50/2019.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 50/2019 schválili.
Uznesenie č. 50/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje 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 1668 m². Jedná sa o novovytvorené pozemky GP č. 43621457-79-19
v cene 1, -EUR s tým, že Obec Kostolná-Záriečie súhlasí s vrátením pozemkov v plnom rozsahu ak
výstavba chodníkov nebude uskutočnená do 5 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva.

Bod č. 12
Žiadosť o poskytnutie dotácie NP – podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby cez
Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predniesol starosta obce.
Žiadosť Obce Kostolná-Záriečie o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti
terénnej opatrovateľskej služby ITMS2014+: 312041U153. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje. Žiadosť bola zaslaná Obcou Kostolná-Záriečie dňa 10.12.2019 na počet
žiadaných pracovných miest opatrovateliek v prepočte na 2 celé pracovné úväzky. Dátum začiatku
realizácie výkonu opatrovateľskej služby je 7.1.2020. Trvanie projektu je do mája 2021. Výška
transferu na jedno pracovné miesto je 570 €.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci
Za

:5
: 5 hlasov

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 51/2019 schválili.
Uznesenie č. 51/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje žiadosť Obce Kostolná-Záriečie o zapojenie sa
do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ITMS2014+:
312041U153.
Bod č. 13
Návrh o opätovné podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov - činnosť L6/L6AP – budova obecného úradu predniesol Ing. Peter
Pilko, starosta obce.
Uviedol, že termín na predkladanie žiadosti o podporu formou dotácie na Environmentálny fond je
do 30.12.2019. Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 %.
V rámci činnosti L6AP je možné realizovať zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
obecného úradu, zateplenie/výmena strechy, výmena otvorových výplní (okná, dvere),
modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a práce a dodávky v súvislosti
s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku
chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory.
Žiadosť o uvedenú dotáciu bude spracovávať a zasielať za obec firma OPEN DOOR s.r.o., so
sídlom Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa, IČO 46 466 339, DIČ 2023411060 na základe zmluvy.
Odplata za spracovanie žiadosti je 600,- €.
Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie pripomienok alebo návrhov.
Poslanci OZ vyjadrili názor, že budovu obecného úradu je potrebné rekonštruovať a tým zlepšiť jej
tepelno-technické vlastnosti, o čom svedčí už opätovné podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 52/2019 schválili.
Uznesenie č. 52/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí s c h v a ľ u j e :
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov - činnosť L6/L6AP – budova obecného úradu.

Bod č. 14
Diskusia, rôzne.
V prvej časti diskusie starosta obce informoval prítomných o otázkach, ktoré boli predložené formou
diskusie z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
1/ Postup prác lokalita „Zelnicova cesta“
– vodovod, kanalizácia – vodoprávne povolenie vydal OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP dňa
20.8.2019.
- rozšírenie STL plynu, NN rozvody, prípojky NN k rodinným domom, verejné osvetlenie a úprava
trafostanice – stavebné povolenie vydala Obec Kostolná-Záriečie dňa 29.7.2019 verejnou vyhláškou,
- komunikácie – stavebné povolenie vydala Obec Kostolná-Záriečie dňa 29.7.2019 verejnou
vyhláškou,
- stavebné povolenia na rodinné domy budú vydané po vybudovaní inžinierskych sietí, postupne na
základe došlých žiadostí stavebníkov.
2/ Zníženie rýchlosti na ceste I/61 pri zástavke SAD (pri stanici ŽSR) – nesplnené, naďalej trvá.
3/ Zameranie poľnej cesty v Záriečí – splnené.
4/ Skládka ŽSR - biologický odpad ŽSR uskladnili do figury .
5/ Skládka pri ŽSR – textílie – obec odstránila.
6/ Vyschnuté javory v oddychovej zóne obec bude riešiť v jarných mesiacoch r. 2020, lavičky
z oddychovej zóny budú zdemontované a uskladnené počas zimných mesiacov v Požiarnej zbrojnici.
7/ Lavičky a odpadkové koše z verejného priestranstva pod lipami – starosta obce požiadal pani
poslankyňu Alenu Adaškovú o uskladnenie na zimu.
Starosta obce oboznámil poslancov s termínom súdneho pojednávania – NR ART s.r.o. Nitra
a Obec Kostolná-Záriečie dňa 27.3.2020 o 9.30 hod. na okresnom súde v Trenčíne.
Ďalej starosta obce informoval o ohlásení drobnej stavby – vstup na pozemok žiadateľom Petrom
Kapustom.
Poslankyňa Ing. Beáta Bredschneiderová žiadala o informáciu, či bol vydaný súhlas na drobnú
stavbu - záhradná chatka stavebníka Alfjorov Valentín v časti obce nad vodojemom. Starosta obce
prisľúbil preverenie situácie. Ďalej navrhla, aby ponuky na kultúrne podujatie mimo plánu kultúrnych
podujatí boli prerokované včas na zasadnutí OZ. Vzniesla požiadavku na osvetlenie veže kostola
z ľavej časti.
Ďalšia požiadavka bola vznesená od pána Martina Kaku na vydanie výnimky pre stavbu rodinného
domu na par.č. 1-57/13 registra E a parc.č. 1-438/3 registra E v lokalite u Zelnicovej cesty so vstupom
na parcelu z cesty III/1864 smer Kostolná-Záriečie – Drietoma. Starosta obce po diskusii s poslancami
navrhol stretnutie so spracovateľom štúdie výstavby U Zelnicovej cesty s hľadaním možného riešenia.
Otázku na vedenie obce mal aj obyvateľ Ing. Jančár Miroslav, či bola vykonaná úhrada faktúry za
vianočný koncert v roku 2018 hudobnej skupine Huncúti. Účtovníčkou obce bolo potvrdené, že za
vystúpenie bolo uhradené ešte v decembri 2018.
Bod č. 15
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. 42 -52/2019.

Kostolnej-Záriečí dňa : 16.12.2019

Podpis :

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

Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 16.12.2019
Prílohy:
Prezenčná listina, VZN č. 56/2019, VZN č. 57/2019, dodatok č.1/2019 k VZN č. 39/2015, zmena
rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatrením č. 2/2019, viacročný rozpočet obce, plán činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2020.
Overovatelia zápisnice :
Ing. Róbert Kakody

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

Alena Adašková

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

