Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 10. decembra 2018 v sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, založenej na obecnom úrade
- predchádzajúci starosta
- novozvolený starosta obce
- novozvolení poslanci OZ
7
- náhradníci na poslancov
- hlavná kontrolórka obce
1
- členovia MVK
3
- zamestnanci obce
2
- obyvatelia
25
- hostia
3

Pozvánky boli doručené všetkým pozvaným, obyvatelia boli oboznámení o čase a mieste konania
ustanovujúceho OZ miestnym rozhlasom a pozvánkou s návrhom programu v úradnej tabuli obce
v termíne v súlade s § 12 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Bod č. 1
Zasadnutie otvoril predchádzajúci starosta obce Ing. Miroslav Jančár privítaním všetkých
prítomných na prvom ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Poďakoval p. Ježíkovi a p.
Hrušovskej z Trenčianskych Stankoviec za zahranie a zaspievanie štátnej hymny. Privítal pána
starostu susednej obce Drietoma Jaroslava Mega a hneď v úvode mu dal slovo. Ten vo svojom
krátkom príhovore poďakoval doterajšiemu starostovi sa úzku spoluprácu. Novozvolenému starostovi
a poslancom obecného zastupiteľstva poprial veľa úspechov.
Bod č. 2
Ing. Miroslav Jančár, predchádzajúci starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Ľubicu
Psotnú za overovateľov zápisnice určil Ing. Beátu Bredschneiderovú a Ing. Róberta Kakodyho.
Bod č. 3
Ing. Miroslav Jančár, predchádzajúci starosta pokračoval krátkym príhovorom, v ktorom zhodnotil
svoje štvorročné pôsobenie vo funkcii starostu obce. Zároveň poďakoval občanom, ktorí mu dali hlas
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, poďakoval za spoluprácu poslancom obecného
zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke, zamestnancom obce.
Ďalej pokračoval:
„Účasť na dnešnom rokovaní je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto
zápisnice. Teraz prosím predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Žanetu Malinovú za Slovenskú
konzervatívnu stranu, aby podala správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce konaných
dňa 10.11.2018.“
Bod č. 4
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som podala informáciu o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce konané dňa 10.11.2018 v budove kultúrneho domu Kostolná-Záriečie.
Miestna volebná komisia, zároveň okrsková volebná komisia pracovala v zložení:
Žaneta Malinová – predseda
Žaneta Múdra Šebíková – podpredseda
Mgr. Anna Granačková – člen
Ing. Pavol Ďuržo – člen
Renáta Ďuďáková - člen
Ľubica Psotná – zapisovateľka

Komisia počas volebného dňa nezaznamenala žiadne sťažnosti na priebeh volieb. Členovia komisie
nezasahovali do hlasovania voličov.
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov ...........
Počet zúčastnených voličov ...................................................
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
do obecného zastupiteľstva
................................................
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
starostu obce ..........................................................................
Starostom obce bol zvolený:

560
399
391
399

Peter Pilko, Ing. , nezávislý kandidát
s počtom 163 platných hlasov

Počet platných hlasov na funkciu starostu ďalších kandidátov:
Miroslav Jančár, Ing., nezávislý kandidát
162
Katarína Jaššová, Ing., nezávislá kandidátka
56
Erika Masáriková, Bc., Slovenská konzervatívna strana
18
Poslancami obecného zastupiteľstva boli zvolení:
P.č.
Meno a priezvisko
Pol.strana, hnutie
Počet hlasov
_____________________________________________________________
1.
Alena Adašková
Národná koalícia
263
2.
Beáta Bredschneiderová,Ing. Kresťanskodemokratické
237
hnutie
3.
Róbert Kakody, Ing.
nezávislý kandidát
234
4.
Milan Rehák, Ing.
Národná koalícia
199
5.
Marek Sabo
Kresťanskodemokratické
199
hnutie
6.
Danka Minárechová
SMER-Sociálna demokracia 196
7.
Erika Masáriková, Bc.
Slovenská konzervatívna
156
strana
Náhradníci na poslanca obecného zastupiteľstva
1.
Ivan Ďuďák
Národná koalícia
3.
Jozef Anina
SMER-Sociálna demokracia
4.
Pavol Bakálik
nezávislý kandidát
5.
Peter Duržo
SMER-sociálna demokracia

152
136
120
79

V mene svojom i vo funkcii predsedu miestnej volebnej komisie ďakujem všetkým zúčastneným
voličom, členom volebnej komisie. Novozvoleným poslancom a starostovi prajem veľa zdravia a síl
do ich budúcej práce.
Ďakujem.
Bod č. 5
Predchádzajúci starosta obce Ing. Miroslav Jančár vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Petra
Pilku k zloženiu sľubu, ktorý prevzal insígnie obce a zložil sľub starostu obce pre obdobie 2018-2022.
Bod č. 6
Novozvolený starosta obce ďalej vyzval takto novozvolených poslancov:
„Teraz prosím, aby novozvolení poslanci predstúpili a zložili sľub poslanca, ktorý prednesiem
a následne prevzali osvedčenie o zvolení poslanca OZ, ktoré by potvrdili i podpisom do pamätnej
knihy obce.
Ďakujem.“

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 1/2018
A. berie na vedomie
1.
výsledky voľby starostu obce a volieb poslancov obecného zastupiteľstva
2.
vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Pilko zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva :
Alena Adašková
Ing. Beáta Bredschneiderová
Ing. Róbert Kakody
Ing. Milan Rehák
Marek Sabo
Danka Minárechová
Bc. Erika Masáriková

Bod č. 7

Vážené dámy a páni, novozvolení poslanci, hlavná kontrolórka.
Dovoľte mi, aby som Vás v tejto slávnostnej chvíli pozdravil, srdečne privítal na prvom,
ustanovujúcom zasadnutí našej obce.
Ďakujem voleným zástupcom obce za prácu v uplynulom volebnom období, ktorú
vykonávali podľa najlepšieho svedomia a možností, ktoré mali.
Ďakujem za prejavenú dôveru mne a novozvoleným poslancom s presvedčením
dokonalého plnenie svojho mandátu hneď od dnešného dňa.
Dnes sme svedkami už po ôsmy krát, kedy sa stretávame na ustanovujúcom zasadnutí
v slobodných komunálnych voľbách v r. 1990. Je to neuveriteľných 28 rokov.
Vážení prítomní,
svoju prácu chcem zamerať hlavne na rozvoj obce, ako som to uvádzal už vo svojom
volebnom programe. Zachovať chcem, čo je dobré a pokračovať v projektoch začatých alebo
v príprave. Je to ukončenie viacúčelového ihriska, ktoré bolo začaté už v r. 2010,
nepokračovalo sa však zo známych dôvodov.
Ďalej je to riešenie bezpečnostnej situácie pre chodcov a cyklistov údržbou, rekonštrukciou
a novou výstavbou chodníkov a miestnych komunikácií v okrajových častiach obce.
Prostriedky a sily chcem venovať na údržbu zástaviek SAD a výstavbu nových pri železničnej
stanici s riadne vyznačeným a osvetleným prechodom cez cestu I. triedy. V neposlednom rade
i cyklotrasu alebo to nazvime jednostranný chodník smerom ku k. ú. Drietoma. Prioritou je aj
príprava na zriadenie obvodu pre individuálnu výstavbu s počtom 20 – 30 pozemkov.
Na území obce sú lokality, ktoré nám nerobia dobré meno, napr. lokalita Kyselá voda,
prevádzky pri Váhu, chránené územie rybník ako i rozostavaná stanica technickej kontroly,
tam je potrebné opäť venovať sily.
Zachovanie tradičných zvykov a kultúrnych podujatí budeme podporovať naďalej
a prípadne aj rozširovať. Úzku spoluprácu a nepretržitý kontakt s dobrovoľnými neziskovými
organizáciami, združením obcí, cirkvami, živnostníkmi a podnikateľmi považujem za
samozrejmú.
K tomuto však potrebujem plnú dôveru poslancov, ale i obyvateľov, ktorí poskytnú radu
i nápad, prijímam aj oprávnenú kritiku. Oprávnené sťažnosti sa budem snažiť vybavovať
neodkladne, ako sa zvykne hovoriť v lehote do 3 dní. Sťažnostiam sa budem snažiť

i predchádzať stykom s obyvateľmi, najlepšie osobným. Informácie do éteru budem
poskytovať iba overené.
K naplneniu týchto cieľov však potrebujem mať usporiadanú dedinu bez ohováraní, a ako
je to pre toto obdobie typické bez honby za hmotnými statkami a honbou za peniazmi za
každú cenu.
Ďakujem Vám.
Bod č. 8
Starosta obce Ing. Peter Pilko skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov OZ a zasadnutie OZ je teda
uznášania schopné. Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto
zápisnice.
Starosta obce zároveň predniesol návrh programu I. ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Vystúpenie starostu obce.
Oznámenie výsledkov volieb, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poverenie zástupcu starostu podľa § 13b, ods.(1) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v platnom znení
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v platnom znení.
Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Určenie platu starostu obce podľa § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 253/1994 Z. z o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Žiadosť Ing. Miroslava Jančára o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za r. 2018
Diskusia
Záver

Starosta obce doplnil do pozvánky bod č.12 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie
náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií. Ostatné body sa numero logicky posunú.
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 I. ustanovujúceho zasadnutia OZ :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, schválili návrh programu OZ.

Bod č. 9
Starosta obce poveril podľa § 13b, ods. (1-3) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom
znení na celé funkčné obdobie zástupcu starostu obce pána Ing. Róberta Kakodyho.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 2/2018
berie na vedomie
1. poverenie zástupcu starostu Ing. Róberta Kakodyho podľa § 13b, ods.(1) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
Bod č. 10
Poslanec OZ Ing. Milan Rehák predložil návrh na poslankyňu, poverenú zvolať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v platnom znení pani Alenu Adaškovú.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 3/2018
poveruje
1.
poslanca obecného zastupiteľstva pani Alenu Adaškovú, zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Z. z. O
obecnom zriadení v platnom znení.
Bod č. 11

Poslanec OZ Ing. Milan Rehák predložil návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva
v Kostolnej-Záriečí na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Je zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.
Členov komisie v zmysle čl. 7 ods. 5, písm. a) navrhol nasledovne:
Predseda: Danka Minárechová (nominant strany SMER- Sociálna demokracia)
Členovia: Marek Sabo (nominant strany Kresťanskodemokratické hnutie)
Alena Adašková (nominant strany Národná koalícia)
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 4/2018
zriaďuje
1. Komisiu obecného zastupiteľstva v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Členovia komisie podľa čl. 7, ods. (5), písm. a) :
Predseda : Danka Minárechová (nominant strany SMER-SD)
Členovia : Marek Sabo
(KDH )
Alena Adašková
(Národná koalícia)
Bod č. 12

Poslanec OZ Ing. Milan Rehák predložil návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
v Kostolnej-Záriečí, určenie náplne práce, voľbu predsedov a členov komisií :

1/ Komisiu finančnú, výstavby, životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb
a) predsedu komisie Ing. Beátu Bredschneiderovú (KDH)
b) členov komisie – Ing. Róberta Kakodyho (nezávislý poslanec OZ)
Ing. Milana Reháka (NK)
Ing. Alenu Kostelnú (zamestnanec obce)
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na zriadenie komisie finančnej, výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku, obchodu a služieb.
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 5/2018
A/ z r i a ď u j e

Komisiu finančnú, výstavby, životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb
B/ volí
a) predsedu komisie Ing. Beátu Bredschneiderovú (KDH)
b) členov komisie – Ing. Róberta Kakodyho (nezávislý poslanec OZ)
Ing. Milana Reháka (NK)
Ing. Alenu Kostelnú (zamestnanec obce)

2/

Komisiu kultúry, športu, školstva, soc. vecí, podnikateľov a živnostníkov
a) predsedu komisie Alenu Adaškovú (NK)
b) členov komisie – Bc. Eriku Masárikovú (SKS)
Mgr. Martinu Hegeüs Gajdošovú (riaditeľku MŠ)
Vieru Vraždovú – obyvateľ obce

Poslanci OZ hlasovali o návrhu na zriadenie komisie kultúry, športu, školstva, soc. vecí, podnikateľov
a živnostníkov
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 6/2018
A/ z r i a ď u j e
Komisiu kultúry, športu, školstva, soc. vecí, podnikateľov a živnostníkov
B/ volí
a) predsedu komisie Alenu Adaškovú (Národná koalícia)
b) členov komisie – Bc. Eriku Masárikovú (Slovenská konzervatívna strana)
Mgr. Martinu Hegeüs Gajdošovú (riaditeľku MŠ)
Vieru Vraždovú
Bod č. 13
predložil poslanec Ing. Milan Rehák:
Ďalší bod je určenie platu starostu obce. Podľa zák. NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, podľa počtu obyvateľov
z 1,83 násobkom platu pracovníka národného hospodárstva za predchádzajúci rok a navýšením podľa
§ 4 ods. 2 o 10 %.
Poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu:
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 7/2018
rozhoduje
1. O zvýšení platu starostu určeného podľa § 3 a 4, ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. O právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení
navýšením o 10%, podľa § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
Bod č. 14
Starosta obce Ing. Peter Pilko predniesol žiadosť Ing. Miroslava Jančára o náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 s celkovým zostatkom 8 dní.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 8/2018
schvaľuje
žiadosť Ing. Miroslava Jančára o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 –
celkový zostatok 8 dní.
Bod č. 15
Diskusia
Prvý diskusný príspevok predniesol obyvateľ obce pán Peter Duržo. Mal pripomienku
k preplateniu dovolenky predchádzajúcemu starostovi obce. Na uvedenú pripomienku
reagoval predchádzajúci starosta Ing. Miroslav Jančár, ktorý mu podal dostatočné vysvetlenie.
Ďalší dotaz mala poslankyňa OZ Ing. Beáta Bredschneiderová s otázkou na novozvoleného
starostu, či bude naďalej pokračovať stavebný úrad s Ing. Alenou Kostelnou. Uvedený dotaz
starosta obce vzal na vedomie s tým, že činnosť stavebného úradu bude predmetom ďalšieho
rokovania.
Tretí diskusný príspevok predniesla poslankyňa OZ pani Danka Minárechová. Požiadala
novozvoleného starostu obce o prípravné rokovania pred každým zasadnutím obecného
zastupiteľstva týždeň vopred s tým, aby boli poslanci OZ oboznámení s jednotlivými bodmi
na prerokovanie.
Posledný diskusný príspevok mala poslankyňa OZ pani Alena Adašková s odporučením na
určenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí uznesením č. 9/2018
berie na vedomie
návrhy, ktoré odzneli v diskusii.
Bod č. 16
Na záver zasadnutia OZ starosta obce poďakoval poslancom v uplynulom volebnom období
za vykonanú prácu, novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov pri ich budúcom
vykonávaní funkcie poslanca OZ. Tiež poďakoval občanom za účasť na zasadnutí OZ.

Ing. Peter P i l k o
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 10.12.2018.
Prílohy:
Uznesenie č. 1-9/2018
Sľub starostu obce
Sľub poslancov OZ
Poverenie starostu obce zastupovaním
Overovatelia: Ing. Beáta Bredschneiderová
Ing. Róbert Kakody

