Zápisnica
zo VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 21. apríla 2020 v malej sále KD- neverejné – vyhlásená
mimoriadna situácia vládou SR dňom 12.3.2020 od 6.00 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 7 poslancov OZ
- hlavná kontrolórka obce

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. Zároveň vyzval prítomných poslancov na vzdanie úcty minútou ticha poslancovi
Ing. Milanovi Rehákovi, ktorý zomrel 28.3.2020. Pripomenul, že pán Ing. Milan Rehák bol vo funkcii
poslanca OZ takmer 30 rokov. Prvé komunálne voľby boli 23.-24. 11. 1990, kedy bol zvolený za
prvého zástupcu. Starosta obce Ing. Peter Pilko vyslovil poďakovanie in memoriam.
__________________________________________________________________________________________

Bod č.2
Z dôvodu úmrtia poslanca Ing. Milana Reháka zaniká mandát poslanca OZ podľa§ 25 odst. 2 písm j)
zákona 369/1990 Z.z. v z.n.p. a z dôvodu vzdania sa mandátu poslankyne Mgr. Eriky Masárikovej
zaniká mandát poslanca OZ podľa§ 25 odst. 2 písm c) zákona 369/1990 Z.z. v z.n.p. Mgr. Erika
Masáriková vzdanie sa doručila písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú
doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom
zanikol mandát. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obec Kostolná-Záriečie oznamuje nastúpenie
náhradníkov za poslanca obecného zastupiteľstva s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 21.04.2020.
Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu
poslanca.
Starosta obce navrhol, aby l. náhradník pán Ivan Ďuďák a 2. náhradník pán Jozef Anina zložili sľub
poslanca. Sľub poslanca tvorí prílohu č. 2 k zápisnici.
Uznesenie č.61/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie zánik dvoch mandátov na poslancov OZ
a nastúpenie dvoch náhradníkov.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 3
Za zapisovateľku určil starosta obce p. Ľubicu Psotnú a za overovateľov zápisnice poslancov pána
Ivana
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Ďuďáka a Ing. Róberta Kakodyho.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov OZ. Zasadnutie OZ je uznášania schopné .
Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Starosta obce zároveň predniesol návrh programu VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Kostolná-Záriečie so zmenou a to výmena poradia bodu č. 2 a č. 3 podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie.
Zloženie sľubu náhradníka na poslanca OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Príkazná zmluva na realizáciu predĺženia vodovodu.
Kontrola plnenia prijatých uznesení na VII. zasadnutí OZ. .
Odpustenie nájomného prevádzky kaderníctva a masérskych služieb.
Informácia o výstavbe viacúčelového ihriska.
Informácia o režime v MŠ počas mimoriadnej situácie.
Informácia o investíciách v roku 2020.
Diskusia, rôzne.
Návrh na uznesenie.
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 VIII. zasadnutia OZ.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, uznesenie č. 62/2020 t. j. program VIII. zasadnutia OZ schválili bez
doplnenia a pripomienok.
Uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje program VIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.

__________________________________________________________________________________
Bod č. 4
Starosta obce predniesol - Príkaznú zmluvu na realizáciu predĺženia vodovodu pre výstavbu RD Pavol
Minárech a manž. Simona Minárechová v časti ulička na pozemku C-KN parc.č. 597/3 DN 100
v dĺžke 27 m, kde stavebníkom bude Obec Kostolná-Záriečie. Príprava, realizácia bude v réžii
stavebníka, majetok bude po realizácii prevedený v prospech obce.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 63/2020 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci
Za

:7
: 7 hlasov

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, uznesenie č. 63/2020 schválili.
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Uznesenie č.63/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje Príkaznú zmluvu na realizáciu predĺženia
vodovodu pre výstavbu RD Pavol Minárech a manž. Simona Minárechová na pozemku C-KN parc.č.
597/3 vo vlastníctve obce Kostolná-Záriečie, kde stavebníkom bude Obec Kostolná-Záriečie. Príprava
a realizácia bude v réžii stavebníka, majetok bude po realizácii prevedený v prospech obce KostolnáZáriečie.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 5
Kontrola plnenia uznesení prijatých VII. zasadnutí OZ zo dňa 11.02.2020. Tento bod predniesol Ing.
Peter Pilko, starosta obce:
- Uznesením č. 49/2019 – bol vzatý na vedomie plán kultúrnych a športových podujatí na 1. polrok
2020, ruší sa :
- stavanie mája,
- deň matiek,
- súťaž vo varení gulášov, deň detí – pokiaľ neskončia opatrenia nariadené úradom vlády SR –
korona vírus.
- 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 – splnené.
- 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.
Odpoveď na žiadosť bola negatívna.
- v diskusii :
• postup prác v lokalite U zelnicovej cesty - súčasne sa realizuje komunikácia, podzemné siete sú vybudované, okrem el. rozvodov; budú vydané stavebné povolenia na RD po ukončení vybudovania
všetkých sietí.
• trvá – zníženie rýchlosti na ceste I/61 pri zástavkách SAD, ŽSR
• trvá – výsadba vyschnutých javorov – v najbližších dňoch
• trvá – súdne pojednávanie NR ART s.r.o. Nitra - stanovený termín 27. marca 2020 o 9.30 hod. odročený na 9. októbra 2020 o 9.30 hod. na Okresnom súde v Trenčíne
- Uznesením č. 55/2020 – bola schválená zmluva 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 – splnené.
Žiadosť I. etapa chodník smer Drietoma kompletná okrem zmeny stavebného povolenia kde bude vypustenie dažďovej kanalizácie a zmena termínu zahájenia. Výzva na poskytnutie je do 4.5.2020 ,trvá.
- Uznesením č. 56/2020 – bola schválená Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č.
2020/02 na SAD zastávkach v obci v počte 6 ks firma Maslen s.r.o. - splnené
- Uznesením č. 57/2020 – 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 KostolnáZáriečie a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Obec
Kostolná-Záriečie otvorila jednu terénnu opatrovateľskú službu, nakoľko ďalších žiadateľov o terénnu
opatrovateľskú službu obec neeviduje – splnené.
- Uznesením č. 58/2020 - bola schválená zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
– NN rozvody na pozemku p. č. 614/5 (u zelnicovej cesty) – splnené.
- Uznesením č. 59/2020 – bolo schválené zníženie nájmu priestorov kaderníctva v budove kultúrneho
domu súp.č. 7 na sumu 70 EUR mesačne – splnené.
- Uznesením č. 60/2020 – bolo schválené vybudovanie osvetlenia SAD zastávky pri ceste1/60 – splnené,
- v bode 8 písm. c) žiadosť o nákup záhradného traktora na kosenie ihriska – nesplnené
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písm. d) veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie – nesplnené
písm. e) stanovenie podmienok pre výstavbu RD Kako v lokalite u zelnicovej cesty – splnené.
Poslanci OZ uvedené plnenia uznesení vzali na vedomie.
Uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie kontrolu plnenia úloh prijatých na VII.
zasadnutí OZ.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 6
Starosta obce návrh odpustenie nájomného prevádzky kaderníctva, masérskych služieb a pohostinstva
počas trvania mimoriadnej situácie – korona vírus predniesol starosta obce. Odpustenie nájmu bude
odo dňa 13.3.2020 do času skončenia mimoriadnej situácie a možnosti otvorenia prevádzok.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 7
Za
: 7 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 7 za, uznesením č. 65/2020 schválili.
Uznesenie č. 65/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schvaľuje odpustenie nájmu prevádzkam kaderníctvo,
masérske služby a pohostinstvo počas trvania mimoriadnej situácie, počnúc dňom 13.3.2020 do času
skončenia mimoriadnej situácie a možnosti otvorenia prevádzok.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 7
Starosta obce predniesol informáciu o výstavbe viacúčelového ihriska. Realizácia sa začala 9.3.2020,
spoločnosť TAX HOLDING Bratislava, mestská časť Rača, IČO 505 595 075, ako úspešného
uchádzača zo zaslaných 5-tich ponúk. Práce v období od 16.3.2020 do 23.3.2020 boli prerušené
z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie. Pokračovalo sa dňom 23.3.2020 a práce boli ukončené dňa
27.3.2020.
Celkové náklady boli v sume 53.928,54 €
Z dotácie vlády SR
38.000,00 €
Z vlastných prostriedkov
15.928,54 €
Práce naviac – osvetlenie ihriska – prívod EE – 288,52 € (ELINO s.r.o.)
Chodník z jednej časti ihriska
- 1 272,00 € (P.S. Invest, s.r.o. Ružomberok)
Odkvapový chodník, zatiaľ nevybudovaný. Zrealizuje sa z prostriedkov obce.
Poslanci OZ informáciu o vybudovaní viacúčelového ihriska vzali na vedomie.
Uznesenie č. 66/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie informáciu o vybudovaní viacúčelového
ihriska.
__________________________________________________________________________________
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Bod č. 8
Informácia o režime v MŠ počas mimoriadnej situácie. Starosta obce informoval prítomných poslancov
o tom, že riaditeľka a učiteľka MŠ vykonávajú prácu s deťmi z domu. Hospodárska pracovníka pracuje
podľa potreby na požiadanie starostu obce v kultúrnom dome, v MŠ a v dome smútku.
Uznesenie č. 67/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie informáciu o režime v MŠ.
_________________________________________________________________________________
Bod č. 9
Starosta obce predniesol informáciu o investíciách v roku 2020:
- oprava strechy v dome smútku
- chodník smer Drietoma I. etapa na základe vyhodnotenej výzvy
- ostatné investície navrhol dočasne pozastaviť
- venovať finančné prostriedky iba na bežnú údržbu VO, vodovodu, údržbu ver. priestranstiev, príp.
nátery láviek cez Drietomicu
Uznesenie č. 68/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie informáciu o investíciách v roku 2020.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 10
Diskusia, rôzne.
Starosta obce predniesol nasledovné diskusné príspevky:
a) opatrenia k vyhlásenej mimoriadnej situácie
- dodržiavať pokyny RÚVZ, OÚ
- bolo zakúpených a doručených 150 ks rúšok pre seniorov nad 65 r.
- informovanosť obyvateľov – denne cez úradnú tabuľu, web stránku obce
- zasadnutie krízového štábu sa nekonalo, situáciu rieši OcÚ – stretnutie podľa potreby
b) Otvorenie ihriska bude
- po dodaní revíznej správy el. osvetlenia
- po sadových úpravách – tráva, obrubníky – štrk
- po stanovení podmienok vstupu a vypracovania prevádzkového poriadku
- po úprave asfaltového ihriska – vyčistenie, oprava plota
c) Optický kábel v obci bude realizovaný na 2 etapy max. v zelených pásoch, z 250 RD prihlásených
60 – ďalší na základe vyplnenej žiadosti (OcÚ). Termín zahájenia prác bude 15.5.2020.
Ďalší diskusný príspevok predniesla poslankyňa Alena Adašková. Odporučila starostovi obce zakúpiť
2 – 3 ks strom „Katalpa“ na oddychovú zónu v Záriečí, v miestach vyschnutých javorov.
S požiadavkou na vybudovanie chodníka v Záriečí vystúpil poslanec Jozef Anina. Starosta obce mu
odpovedal, aby uvedenú požiadavku predložil pri schvaľovaní rozpočtu obce na nasledujúce
rozpočtové roky.
__________________________________________________________________________________
Bod č. 11
Návrh na uznesenie predniesol Ing. Peter Pilko.
__________________________________________________________________________________________
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Bod č. 12
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. 61 - 68/2020.

Kostolnej-Záriečí dňa : 21.04.2020

Podpis :

Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 21.04.2020
Prílohy:
Prezenčná listina,
Overovatelia zápisnice :
Ivan Ďuďák

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

Ing. Róbert Kakody

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