Zápisnica
z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 29. augusta 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 - ospravedlnená
- 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. Z dôvodu ospravedlnenia sa viacerých
poslancov OZ na V. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na deň 27.8.2019 sa termín zasadnutia
zmenil na deň 29. augusta 2019 o 10.00 hod. Program a miesto zasadnutia OZ zostali nezmenené. Uvedená zmena
bola vyvesená na úradnej tabuli obce, v miestnom rozhlase a na web stránke obce. Poslanci OZ boli oboznámení
o zmene termínu telefonicky.

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 Mareka Sabu a Bc.
Eriku Masárikovú.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov OZ, p. poslanci Ing. Milan Rehák a Ing. Beáta
Bredschneiderová sa ospravedlnili. Ospravedlnila sa taktiež hlavná kontrolórka obce. Zasadnutie OZ je uznášania
schopné. Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Starosta obce zároveň predniesol návrh programu V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce KostolnáZáriečie :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia prijatých uznesení na II., III. a IV. zasadnutí OZ.
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019.
Použitie rezervného fondu – návrh.
Kúpa pozemku p.č. registra „E“ 37/1 o výmere 71 m², novovytvorený pozemok
GP č. 41373006-74-18 p.č. registra „C“ 595/3 o výmere 63 m² od predávajúcej Márie
Kirkovej rod. Bretšnaiderovej, bytom Považská 1978/2, 915 01 Nové Mesto n/V.
Odpadové hospodárstvo, kompostovanie.
Nájomná zmluva na užívanie pozemku vo vlastníctve obce p.č. 150/2.
Nájomná zmluva na užívanie prevádzky „Kaderníctvo“.
Diskusia.
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 IV. 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. 35/2019 t. j. program V. zasadnutia OZ schválili.

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo program V. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.

Bod č. 3
Kontrola plnenia prijatých uznesení. Tento bod predniesol Ing. Peter Pilko, starosta obce:
3.1 Uznesenia prijaté na II. zasadnutí OZ dňa 15.1. 2019 č. 10-13/2019 – splnené, Uznesenie
č. 14/2019 - plán kultúrno-spoločenských podujatí na r. 2019 – sa plní , Uznesenie č. 15/2019 - termíny
zasadnutí OZ v r. 2019 – sa plní.
3.2 Uznesenia prijaté na III. zasadnutí OZ dňa 20.3.2019 č. 16-26/2019 splnené, príp. sa plnia:
• Uznesenie č. 17/2019 – žiadosť o poskytnutie dotácie na „Multifunkčné ihrisko“ – zmluva o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu medzi Úradom vlády SR a Obcou Kostolná-Záriečie vo výške
38 000,- EUR bola Obcou Kostolná-Záriečie podpísaná a odoslaná dňa 6.8.2019.
• Uznesenie č. 18/2019 – žiadosť o poskytnutie dotácie na „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu
obecného úradu“ na environmentálny fond MŽP SR – podaná, skompletizovaná – pre nedostatok finančných prostriedkov fondu žiadosť bola odložená. Riešená bude po navýšení zdrojov fondu.
• Uznesenie č. 19/2019 – splnené – personálne obsadenie obecného úradu – p. Zuzana Spačková.
• Uznesenie č. 20/2019 – plní sa priebežne – personálne obsadenie stavebného úradu – Ing. Alena
Kostelná.
• Uznesenie č. 21/2019– splnené – menovanie riaditeľky MŠ p. Mgr. Martina Hegedüš Gajdošová.
• Uznesenie č. 22/2019 – splnené Obecný DHZ bol založený – kontrola bola 19.8.2019 – zápis z kontroly tvorí prílohu k zápisnici.
• Uznesenie č. 23/2019 – „Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom pozemku p.č. 150/2 žiadateľom
Irene Slavíkovej a Stanislavovi Baďurovi, bytom Kostolná-Záriečie 23“. Dňa 25.6.2019 na IV. zasadnutí OZ bol Uznesením č. 34/2019 schválený prenájom uvedeného pozemku p.č. 150/2 o výmere 142
m² v cene 1,00 €/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace p. Irene Slavíkovej a p. Stanislavovi Baďurovi. Schválenie nájomnej zmluvy bude predmetom rokovania OZ dňa 29.8.2019 v bode
č. 8.
• Uznesenie č. 24/2019 – neuspokojivý stav v triedení odpadov – trvá. Bude predmetom rokovania OZ
dňa 29.8.2019 v bode č. 7.
• Uznesenie č. 25/2019 – súdne vymáhanie pohľadávky NR-ART s.r.o. Nitra – „Rekonštrukcia KD“ je v riešení, termín súdneho pojednávania nebol zatiaľ neurčený – plnenie trvá.
• Uznesenie č. 26/2019 – OZ vzalo na vedomie postup pri majetko-právnom vysporiadaní pozemku
KN-E č. 37/1 (miestna komunikácia) v k.ú. Kostolná-Záriečie vo vlastníctve pani Márie Kirkovej, Považská 1978/2, Nové Mesto nad Váhom, vedenom na LV č. 691. Geometrický plán na určenie vlastníckych práv č. 41373006-74-18 bol vypracovaný dňa 5.12.2018. Týmto geometrickým plánom bola z p.č.
„E KN“ 37/1 odčlenená p.č. „C KN“ 595/3 o výmere 63 m². Podľa znaleckého posudku č. 28/2019 zo
dňa 10.6.2019 bola stanovená všeobecná hodnota pozemku p.č. „C KN“ 595/3 na sumu 1930,00 EUR.
Uznesením č. 33/2019 dňa 25.6.2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh kúpy pozemku p.č. „C
KN“ 595/3 o výmere 63 m² v cene 1930,00 EUR. Kúpna zmluva bude prerokovaná v bode č. 6 na
zasadnutí OZ dňa 29.8.2019.
3.3 Uznesenia prijaté na IV. zasadnutí OZ dňa 25.6.2019 č. 27-34/2019 - splnené, príp. sa plnia:
• Uznesenie č. 27 – splnené – program IV. zasadnutia OZ 25.6.2019.
• Uznesenie č. 28 – splnené – informácia o kontrole plnenia prijatých úloh na II. a III. zasadnutí.
• Uznesenie č. 29 – splnené – správa k záverečnému účtu hl. kontrolórky.
• Uznesenie č. 30 – splnené – A : záverečný účet za r. 2018
B : použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za r. 2018.
• Uznesenie č. 31 – splnené - plní sa – plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.
• Uznesenie č. 32 – splnené – plní sa podľa plánu kultúrno-spoločenských podujatí na II. polrok 2019.
• Uznesenie č. 33 – plní sa – bod č. 6 OZ dňa 29.8.2019.

• Uznesenie č. 34 – plní sa – bod č. 8 na zasadnutí OZ dňa 29.8.2019.
Bod č. 4
Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2019 predniesla p. Ľubica Psotná.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu 1. zmeny rozpočtu na rok 2019
Poslanci pripomienky nevyslovili a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 36/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schválilo 1. zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 1/2019 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.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 36/2019 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Uznesenie č. 36/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schválilo 1. zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 1/2019 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 :

Rozpočet na
rok 2019
v€
265 460,00

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2019 v €
+ 7 800,00

Rozpočet po
1. zmene
rozpočtu na
rok 2019 v €
273 260,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie príjmové

0,00

0,00

0,00

265 460,00

+ 7800,00

273 260,00

Bežné príjmy

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019
v€
Bežné výdavky

204 811,00

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2019 v €

Rozpočet po 1.
zmene
rozpočtu na
rok 2019
v€
+ 12 683,00
217 494,00

Kapitálové výdavky

42 578,00

- 4 883,00

37 695,00

Finančné operácie výdavkové

18 071,00

0,00

18 071,00

265 460,00

7 800,00

273 260,00

Výdavky spolu

Bod č. 5
Návrh na použitie rezervného fondu predniesol starosta obce.

Použitie rezervného fondu vo výške 10 893,95 EUR navrhol na úhradu časti kapitálových výdavkov na
vybudovanie cesty pri evanjelickom cintoríne vo výške 10 893,95 EUR.
Po krátkej diskusii o možnosti použitia rezervného fondu iný návrh nebol predložený.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie č. 37/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje použitie rezervného fondu na :
- na vybudovanie cesty pri evanjelickom cintoríne vo výške 10 893,95 EUR,
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 37/2019 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 37/2019 schválili.
Uznesenie č. 37/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo použitie rezervného fondu na :
- na vybudovanie cesty pri evanjelickom cintoríne vo výške 10 893,95 EUR .
Bod č. 6
Návrh na kúpu pozemku predniesol starosta obce. Uviedol, že ide o kúpu novovytvorenej parcely reg.
C parc. č. 595/3 o výmere 63 m²- zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej odčlenením z parcely reg. E
parc. č. 37/1 v k. ú. Kostolná-Záriečie, zapísaný na LV č. 691 od predávajúcej p. Márie Kirkovej rod.
Bretšnaiderovej, bytom Považská 1978/2, 915 01 Nové Mesto n/V.
Starosta obce ďalej uviedol, že predmetná parcela bola odčlenená geometrickým plánom č.
41373006-74-18 vypracovaným Ing. Vladimírom Murcinom – GEODÉZIA dňa 21.11.2018, úradne
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín dňa 5.12.2018, pod č. 1677/2018.
Dohodnutá kúpna cena bola určená na základe znaleckého posudku č. 28/2019 vypracovaného dňa
12.6.2019 znalkyňou Ing. Evou Nohálovou (ev.č.912514), v ktorom bola stanovená všeobecná hodnota
pozemku 1 930,00 EUR.
Starosta obce uviedol ďalšie podmienky kúpy :
1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude vyplatená na účet predávajúcej následne:
a) prvá časť kúpnej ceny 965,00 EUR bude vyplatená v deň podpisu zmluvy
b) druhá časť kúpnej ceny 965,00 EUR bude vyplatená do piatich dní od povolenia návrhu na vklad
do Katastra nehnuteľností Okresným úradom Trenčín, katastrálnym úradom.
2. Vypracovanie kúpnej zmluvy zabezpečí kupujúci.
3. Návrh na začatie katastrálneho konania o návrhu na vklad podajú účastníci kúpnej zmluvy spoločne.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok k návrhu.

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie č. 38/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje kúpu pozemku novovytvorenej parcely reg. C
parc. č. 595/3 o výmere 63 m²- zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej odčlenením z parcely reg. E
parc. č. 37/1 v k. ú. Kostolná-Záriečie, zapísaný na LV č. 691 od predávajúcej p. Márie Kirkovej rod.
Bretšnaiderovej, bytom Považská 1978/2, 915 01 Nové Mesto n/V za dohodnutú cenu 1 930,00 EUR
Ďalšie podmienky predaja :
1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude vyplatená na účet predávajúcej následne:
a) prvá časť kúpnej ceny 965,00 EUR bude vyplatená v deň podpisu zmluvy
b) druhá časť kúpnej ceny 965,00 EUR bude vyplatená do piatich dní od povolenia návrhu na vklad
do Katastra nehnuteľností Okresným úradom Trenčín, katastrálnym úradom.
2. Vypracovanie kúpnej zmluvy zabezpečí kupujúci.

3. Návrh na začatie katastrálneho konania o návrhu na vklad podajú účastníci kúpnej zmluvy spoločne.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 38/2019 schválili.
Uznesenie č. 38/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schválilo kúpu pozemku novovytvorenej parcely reg. C
parc. č. 595/3 o výmere 63 m²- zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej odčlenením z parcely reg. E
parc. č. 37/1 v k. ú. Kostolná-Záriečie, zapísaný na LV č. 691 od predávajúcej p. Márie Kirkovej rod.
Bretšnaiderovej, bytom Považská 1978/2, 915 01 Nové Mesto n/V za dohodnutú cenu 1 930,00 EUR
Ďalšie podmienky predaja :
1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude vyplatená na účet predávajúcej následne:
a) prvá časť kúpnej ceny 965,00 EUR bude vyplatená v deň podpisu zmluvy
b) druhá časť kúpnej ceny 965,00 EUR bude vyplatená do piatich dní od povolenia návrhu na vklad
do Katastra nehnuteľností Okresným úradom Trenčín, katastrálnym úradom.
2. Vypracovanie kúpnej zmluvy zabezpečí kupujúci.
3. Návrh na začatie katastrálneho konania o návrhu na vklad podajú účastníci kúpnej zmluvy spoločne.
Bod č. 7
Odpadové hospodárstvo, kompostovanie – predniesol starosta obce Ing. Peter Pilko
V obci sa nachádzajú čierne skládky – pri Váhu, pri nehnuteľnosti p. Blažeja, p. Cháru. Jednu skládku
pri Váhu prišli kontrolovať príslušníci PZ, na základe zistení uvedená čierna skládka je v k.ú.
Trenčianske Biskupice. Toto zistenie bolo starostom obce nahlásené na OR PZ v Trenčíne. Starosta
obce ďalej uviedol, že pri najbližšom vývoze komunálneho odpadu budú kontrolované smetné nádoby
podľa VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Navrhol, aby obec zakúpila nové smetné nádoby v počte 40 ks (z toho 20 ks plastové
s kolieskami a 20 ks pozinkované). Poslanci uvedený návrh schválili. Ďalej informoval prítomných
o ponuke na zakúpenie 2 ks kamier, ktoré budú monitorovať zberný dvor pri požiarnej zbrojnici
a parkovisko pri COOP Jednote. Na zlepšenie kompostovania obec bude zapožičiavať drvič na tenké
konáre. Obyvateľom obce bude táto informácia podaná oznamom na úradnej tabuli. Hrubé konáre zo
stromov je možné odviezť do Drietomy do výrobne peletiek.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 39/2019 schválili.
Uznesenie č. 39/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup smetných nádob v počte 40 ks a 2 ks kamerového systému.
Bod č. 8
Starosta obce predniesol vypracovanú nájomnú zmluvu na užívanie pozemku vo vlastníctve obce p.č.
150/2.

Nakoľko Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 23/2019 neodsúhlasilo predaj pozemku p.č. 150/2 žiadateľom Irene Slavíkovej a Stanislavovi Baďurovi, bytom Kostolná-Záriečie 23“. a dňa 25.6.2019 na IV.
zasadnutí OZ bol Uznesením č. 34/2019 schválený prenájom uvedeného pozemku p.č. 150/2 o výmere
142 m² v cene 1,00 €/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace p. Irene Slavíkovej a p.
Stanislavovi Baďurovi predniesol starosta obce nájomnú zmluvu.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 40/2019 schválili.
Uznesenie č. 40/2019:
Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu na užívanie pozemku p.č. 150/2 v k.ú. Kostolná-Zá
o výmere 142 m² v cene 1,00 €/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace p. Irene Slavíkovej a p. Stanislavovi Baďurovi
Bod č. 9
Starosta obce predniesol vypracovanú nájomnú zmluvu na užívanie prevádzky „Kaderníctvo“:
Obec Kostolná-Záriečie z titulu dlhodobo neobsadenej prevádzky „Kaderníctvo“ prenajíma časť
nehnuteľnosti stavby – kultúrny dom súp. č. 7, CKN parc. č. 111/4, v k.ú. Kostolná-Záriečie – prevádzka
kaderníctva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace, s dňom nájmu od 1. 9.2019 pani Janke
Mizerákovej, bytom Melčice-Lieskové č. 531.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 5
Za
: 5 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 za, uznesenie č. 41/2019 schválili.
Uznesenie č. 41/2019:
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenajájom časť nehnuteľnosti stavby – kultúrny dom súp. č. 7, CKN
parc. č. 111/4, v k.ú. Kostolná-Záriečie – prevádzka kaderníctva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou
tri mesiace, s dňom nájmu od 1. 9.2019 pani Janke Mizerákovej, bytom Melčice-Lieskové č. 531.
Bod č. 10
Diskusia:
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) – žiadosť o vyjadrenie podané na
ODI PZ SR Trenčín a SSC Trenčín, objednaný projekt na etapy:
- I. etapa – zníženie rýchlosti na 70 km/hod. so svetelnou signalizáciou „POZOR CHODCI“ v čo

najkratšom možnom termíne.
- II. a III. etapa vybudovanie zastávky smer Nové Mesto n/V pred tokom rieky Drietomica a zastávky
smer Trenčín s osvetlením a vyznačením prechodu pre chodcov vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov sa navrhuje odložiť.
3/ Radiolan – napojenie internetu na satelit zrealizované v objektoch kultúrneho domu, obecného úradu
a materskej školy. Podružné meranie spotreby elektrickej energie v objekte KD bude osadené 5.10.2019.
4/ Slovak Telekom – optický kábel – projektová dokumentácia je v štádiu spracovania geodetického
zamerania. Stanovisko obce využiť max. zelené pásy pri chodníkoch, príp. v častiach chodníkov
pretláčaním cez štartovacie šachty vo vzdialenosti 25 – 30 metrov.
5/ Rodinný dom žiadateľa p. Kaku o stanovisko v lokalite „U Zelnicovej cesty“ bude vystavené obcou
po doručení vyjadrení ODI PZ SR a SPP a správcu komunikácie VÚC Trenčín.
6/ Oprava zástaviek SAD v obci bude riešená cez reklamnú agentúru.
7/ Cesta pri evanjelickom cintoríne – stavba začatá v 8/2019, asfaltovanie v 1. – 2. týždni mesiaca
september 2019, vrátane zahumusovania priľahlého pozemku obce a výsadbou zelene.
8/ Úprava pozemku p. Márie Švajdovej bude realizovaná v termíne podľa bodu 7.
Druhá časť diskusie:
Starosta obce oboznámil prítomných:
1/ s postupom pri riešení nepriaznivej situácie na poľnej ceste v Záriečí od rodinného domu p. Mikloviča
a Pavla Blažeja po rodinný dom p. Dušana Adašku. Do termínu zasadnutia OZ bolo vykonané predbežné
meranie s tým, že po súhlase poslancov OZ sa v prácach bude pokračovať. Tieto následné práce
pozostávajú zo zamerania obecnej cesty a identifikačných lomových bodov, grafickej identifikácie
zásahov do obecnej cesty, zameranie okolitých parciel, určenie hraníc pre vytýčenie obecnej cesty, ďalej
vytýčenie hraníc obecnej cesty a vyhotovenie vytyčovacieho návrhu v celkovej cene podľa ponuky
1967,00 EUR (Geodézia Trenčín). Poslanci OZ odporúčajú starostovi obce v začatých prácach
pokračovať;
2/ s úpravou chodníkov pri detských ihriskách v Záriečí, s tým že bude odstránený poškodený asfaltový
povrch a nahradený bude pružným farebným nástrekom, ďalej budú v chodníku zabudované ochranné
stĺpiky s lanom, ktoré budú oddeľovať chodník od miestnej komunikácie;
3/ s výskytom bobra vodného v časti obce „Prepadlisko“ – chránené územie. Tento živočích už spôsobil
značné škody i na porastoch nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Miloša Čecha. Žiadosť o náhradu škody
uvedený občan zaslal na OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP s tým, že škody môžu postupne vzniknúť
i už v spomenutom chránenom území;
4/ že, v tomto roku bude vykonaná nevyhnutná údržba požiarnej zbrojnice – oplotenie a odpratanie
prebytočného materiálu;
5/ že, v tomto roku boli vykonané nevyhnutné úpravy v časti minerálneho prameňa „Kyselka“ a to:
pravidelné kosenie, strihanie kríkov, osadenie pozinkovaných smetných nádob;
6/ o tom, že v MŠ je počet miest 24, prijatých bolo na šk. r. 2019/2020 zatiaľ 21 detí, v mesiaci
november 2019 nastúpi ešte 1 dieťa a v januári 2020 ďalšie dieťa;
7/ o sociálnej službe – obec obdržala žiadosť o poskytnutie soc. služby pre p. Jána Zverbíka, bytom
Kostolná-Záriečie č. 215 a Vladimíra Rašiča, bytom Kostolná-Záriečie č. 84;
8/ o postupe prác pri príprave chodníka smer Drietoma stým, že pôvodný projekt bol prepracovaný bez
nákladného odvodnenia cesty v správe TSK a novo spracovaná projektová dokumentácia predpokladá
vybudovanie chodníka až po katastrálnu hranicu s obcou Drietoma.
Ďalší diskusný príspevok predniesla p. poslankyňa Danka Minárechová. Upozornila na vznikajúcu
čiernu skládku textilu v časti mostného piliera ŽSR a navrhla ju odstrániť. Odporučila obci, aby si
vlastníci nehnuteľnosti v Záriečí súp. č. 180 – 182 udržiavali verejné priestranstvo. Tiež upozornila na
vyschnuté javory v oddychovej zóne v Záriečí a navrhla ich nahradiť inou vhodnou výsadbou.
Ďalší diskusný príspevok predniesla p. poslankyňa Alena Adašková. Odporučila starostovi obce doplniť
lavičky v priestore pod lipami v Záriečí.
Nasledujúci príspevok mal obyvateľ obce p. Peter Duržo. Žiadal poslancov OZ a starostu obce
o vykonanie obhliadky neregulovanej skládky biologického odpadu na pozemku ŽSR
a v odvodňovacom kanáli v správe Povodia Váhu Piešťany. Ďalej upozornil na uloženie stavebného

materiálu pred rozostavanou stavbou RD p. Petra Kapustu, ako i budovanie oplotenia pri rodinnom
dome. Pripomenul parkovanie v časti ulička pre nedostatok miest na určenom parkovisku, kde opäť
parkuje p. Kapusta s dvoma dodávkovými vozidlami. Upozornil tiež na vstup na pozemok p. Kapustu
a Bečára cez nepovolené premostenie odvodňovacieho kanála ako i vstup cez cudzí pozemok. Uvedený
príspevok sa niesol v nepriaznivom emotívnom tóne. Starosta obce ho upozornil, že riešenie vstupu cez
cudzí pozemok je v kompetencii dotknutého vlastníka, nepovolené premostenie je v kompetencii
správcu toku a skládka biologického odpadu na pozemku ŽSR bude písomne riešená s vlastníkom
daného pozemku. Tiež upozornil pána Duržu, že písomné stanovisko obce bude zaslané iba žiadateľovi
– ŽSR po obhliadke. Pani poslankyňa Alena Adašková požiadala pána Petra Duržu o spoluprácu pri
zisťovaní a lokalizovaní aj iných nelegálnych skládok na území obce, okrem časti ulička.
Viacerí poslanci upozornili na skladovanie horľavého materiálu na pozemku pri rodinnom dome a tiež
v rodinnom dome súp.č. 192 a odporúčajú majiteľa danej nehnuteľnosti na túto skutočnosť písomne
upozorniť.
Na záver diskusie vystúpil obyvateľ Ing. Miroslav Jančár,. Upozornil obec a poslancov OZ na
dodržiavanie platných zákonov SR. Túto požiadavku starosta obce a poslanci OZ prijali s plnou
vážnosťou.
Bod č. 13
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. 35 -41/2019.

Kostolnej-Záriečí dňa : 29.08.2019

Podpis :

Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 29.08.2019
Prílohy:
Prezenčná listina
Overovatelia zápisnice :
Marek Sabo

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

Bc. Erika Masáriková ............................................

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

