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za rok 2018
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1. Úvodné slovo starostu obce
Milí spoluobčania,
táto výročná správa našej krásnej obce nám dáva základné, potrebné, vyčerpávajúce
informácie o hospodárení v roku 2018.
Obec Kostolná-Záriečie v minulom roku (2018) v plnom rozsahu plnila úlohy, ktoré
stanovuje zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a ďalších zákonov, ktorými sa obec riadi
pri zabezpečovaní kompetencií originálnych podľa citovaného zákona a úloh preneseného
výkonu zo štátu na obec, ako napr. územné plánovanie a stavebný poriadok, tvorba a ochrana
životného prostredia, školstvo, sociálna oblasť, regionálny rozvoj. Z originálnych činností,
informatizácia cez webovú stránku obce, pracovnoprávne vzťahy, obstarávanie prác, tovarov
a služieb, hospodárenie a účelné využívanie majetku obce.
Rok 2018 pokračoval v konsolidácii dlhovej služby. Hospodárenie obce bolo zamerané na
dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti a to ponížením istiny úverov
v peňažnom ústave. V r. 2018 celková výška nesplateného úveru predstavuje 28,45 % bežných
príjmov k 31.12.2017. Zníženie dlhu bolo maximálnym obmedzením výdavkov na ďalší rozvoj
obce. Tu je potrebné zdôrazniť, že obec k 31.12.2018 nemala žiadne záväzky po lehote
splatnosti.
Osobitne chcem vyzdvihnúť oblasť kultúry a zachovania tradičných zvykov. V r. 2018 to
bola spomienka na 700. výročie obce Kostolná a 420 rokov Dolného Záriečia s vydaním
monografie obce. Túto publikáciu mnohí hodnotia veľmi kladne, mnohí sa pri jej čítaní
pozastavia, spomínajú na mladosť a aj tí ktorí v tejto obci nebývajú.
Vyslovujem presvedčenie, že za aktívnej účasti poslancov, členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve, ako i všetkých obyvateľov obce sa nám podarí zabezpečiť ďalší rozvoj obce
k maximálnej spokojnosti v súčasnom období a vytvoriť podmienky pre jej ďalšie
zveľaďovanie, skultúrnenie a skrášlenie.

Ing. Peter Pilko
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Kostolná-Záriečie
Obecný úrad Kostolná-Záriečie č. 148, 913 04
00311693
starosta obce
032/ 6499320
obec@kostolnazariecie.sk
www.kostolna-zariecie.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Ing. Peter Pilko
Zástupca starostu obce:
Ing. Róbert Kakody
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Katarína Jaššová
Obecné zastupiteľstvo:
zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018 na obdobie 4 rokov. Poslancami obce sú:
Alena Adašková, Ing. Beáta Bredschneiderová, Ing. Róbert Kakody, Ing. Milan Rehák, Marek
Sabo, Danka Minárechová, Bc. Erika Masáriková
Komisie:
Komisia obecného zastupiteľstva v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Danka Minárechová, Marek Sabo, Alena Adašková
Komisia finančná, výstavby, životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb:
Ing. Beáta Bredschneiderová, Ing. Róbert Kakody, Ing. Milan Rehák, Ing. Alena Kostelná,
Komisia kultúry, športu, školstva, soc. vecí, podnikateľov a živnostníkov:
Alena Adašková, Bc. Erika Masáriková, Mgr. Martina Hegedüs Gajdošová, Viera Vraždová
Obecný úrad:
Pracovníci obecného úradu: Ľubica Psotná, Žaneta Múdra Šebíková, Marián Strečanský, Ján
Hudcovič
Pracovníci materskej školy: Mgr. Martina Hegedüs Gajdošová, Zuzana Turková a Silvia
Minárechová

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základným poslaním obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce:
Hlavnou víziou obce je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce ako dôsledok
koordinovaného rozvoja obce, zvýšenie kvality života jej obyvateľov a využitie jej vnútorného
potenciálu.
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Ciele obce:
Hlavné ciele obce vychádzajú z vízie rozvoja:
- skvalitňovanie služieb charakteru občianskej vybavenosti,
- aktivizácia života v obci,
- zvyšovanie počtu podnikateľov,
- ochrana a skvalitňovanie životného prostredia,
- rozvoj bytovej výstavby,
- rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec sa nachádza v Považskom povodí a je vstupnou bránou do
Drietomskej doliny. Obec Kostolná-Záriečie, ako už hovorí názov, pozostáva z dvoch
územných celkov – Kostolná a Záriečie. Hranicu tvorila pred zregulovaním po povodni v r.
1972 riečka Drietomica.
Kostolná-Záriečie sa nachádza v blízkosti krajského mesta Trenčín, ktoré je vzdialené 5 km a je
zároveň aj okresným mestom.
Susedné mestá a obce : Trenčín, Drietoma, Chocholná-Velčice, Opatovce
Celková rozloha obce : 3,6664 km2
Nadmorská výška :
208 m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018
počet detí do 18 mesiacov
počet detí od 18 mesiacov do 3 rokov
počet detí od 3 do 6 rokov
počet školopovinných detí
počet detí od 15 do 18 rokov
počet dospelých

695
13
12
20
57
20
573

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2013 bol počet 657
Rozdelenie:
podľa národnosti:

podľa náboženského vyznania:

645 slovenská národnosť
1 česká národnosť
1 nemecká
2 moravská
8 nezistené
529 rímskokatolícke
53 evanjelické
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1 gréckokatolícke
1 pravoslávna
1 evanjelická cirkev metodistická
1 nábož.spoloč.Jehovovi svedkovia
Vývoj počtu obyvateľov:
V roku 2018 sa v obci narodilo 7 obyvateľov, zomrelo 9 obyvateľov, z trvalého pobytu sa
odhlásilo 7 obyvateľov a na trvalý pobyt sa prihlásilo 14 obyvateľov.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Počet nezamestnaných obyvateľov, ktorí sú evidovaní na úrade práce
bol ku koncu roku 12.
5.4. Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :

5. 5. História obce
Prvá písomná zmienka o obci Kostolná je z r. 1318 a Dolného Záriečia z r. 1598. V r. 1952 sa
uvedené obce zlúčili pod názvom Kostolná-Záriečie. Naša obec sa nazývala často i Kostolná
Drietoma. Bola vlastníctvom nitrianskeho biskupstva.
5. 6. Pamiatky
V obci stojí rímsko-katolícky kostol v barokovom slohu, ktorý bol postavený v roku 1735
nitrianskym biskupom. V júli 1983 bola prevedená výmena strešnej konštrukcie a výmena
nosnej konštrukcie zvonice a zvonenie bolo upravené na elektrický pohon. V r. 1999 bola
vykonaná dodávka a montáž vežových hodín.
V centrálnej časti obce je kaštieľ redemptoristov (bývalé letné sídlo nitrianskeho biskupa).
Postavený bol v 18. storočí.
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Pamätník bol postavený v r. 1875 na pamiatku bitky pri Kostolnej v roku 1848 medzi
maďarskou domobranou a národnou gardou a cisárskym vojskom pod vedením generála
Šimoniča.
5. 7. Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti patrí Jaroslav Kroupa, ktorý sa narodil 1. marca 1922 vo Vrbovom.
Prisťahoval sa s rodičmi do našej obce. Keď začalo SNP, prvý odišiel do povstania, aktívne
bojoval proti nemeckým fašistom a okupantom. Padol dňa 18.9.1944 ako 22-ročný o čom
svedčí pamätná tabuľa na budove obecného úradu. Medzi ostatné významné osobnosti patria
i nositelia vzdelania a to učiteľ Štefan Markovič a učiteľka Anna Liptáková. Významnú úlohu
v obci mali i rehoľníci – Redemptoristi.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
-

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola Kostolná-Záriečie č. 18
Základnú školu obec nemá. Deti z obce navštevujú ZŠ v Trenčíne a v Drietome.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : vyššiu odbornosť a prax pedagógov a tým na skvalitnenie prípravy detí MŠ na
ZŠ.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytuje:
Poliklinika n. o. Trenčín
Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín
Zdravotné stredisko v Drietome – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
- ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
- zubná ambulancia
- lekáreň
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na skvalitnenie poskytovania služieb v oblasti lekárskeho
vyšetrenia.
-

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje obec na základe žiadosti občana odkázaného na
sociálnu pomoc formou opatrovateľskej služby. V r. 2018 nebola opatrovateľská služba obcou
poskytovaná.
V obci sa nachádza Centrum sociálnych služieb LIPA, ktorého zriaďovateľom je VÚC
Trenčín.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : opatrovateľskú službu starších občanov a zabezpečenie ich základných
potrieb.
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6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade Kostolná-Záriečie, obecný úrad, materská
škola. Kultúrne akcie sa organizovali počas roka materskej školy, v kultúrnom dome a areáli
obecného úradu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na akcie podobného typu a zrekonštruovaný kultúrny dom a jeho priestory
budú občania využívať i na rodinné stretnutia, oslavy, svadby a pod.
6.5. Hospodárstvo
-

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
predajňa Jednoty spotrebného družstva, COOP Jednota Trenčín
masážny salón – Ján Michalec
kamenárstvo Beňo Pavol
pohostinstvo - Mária Zajačková
zákazkové krajčírstvo - Andrea Trokanová-LIMAN,
predaj veterinárnych liečiv, krmív a doplnkov - Medin Plus, s.r.o.

Najvýznamnejší priemysel v obci :
- JAG Galovský Juraj, výroba plastov
- Laugotherm, výroba kotlov, slnečných kolektorov
- Lipták-EU, s.r.o. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Ján Jurčák, recyklácia stavebných odpadov
- Pavol Miklovič – MIKLO, spracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na poskytovanie pohostinských služieb, stavebnú činnosť a predaj tovaru.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce Kostolná-Záriečie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017
uznesením č. 147/2017/B bez programovej štruktúry.
Rozpočet bol zmenený trikrát::
- prvá zmena schválená dňa 30.06.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1
- druhá zmena schválená 30. 09. 2018 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2
- tretia zmena schválená dňa 18.11.2018 uznesením OZ č. 192/2018.
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

219 520

256 770

274 381,52

107

219 520
0
0
0

229 798
10 000
16 972
0

248 068,00
10 406,00
15 907,52
0

108
104
94
0

219 520

256 770

264 551,98

103

191 595
9 854
18 071
0

212 383
26 316
18 071
0

223 106,46
26 313,52
15 132,00
0

105
100
84
0

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu

248 068,00

Bežné výdavky spolu

223 106,46

Bežný rozpočet

24 961,54

Kapitálové príjmy spolu

10 406,00

Kapitálové výdavky spolu

26 313,52

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

15 907,52
9 054,02
0
9 054,02

Príjmy z finančných operácií

15 907,52

Výdavky z finančných operácií

15 132,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

775,52
274 381,52
264 551,98
9 829,54
0
9 829,54

Prebytok rozpočtu v sume 9 054,02 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 9 054,02 EUR.
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Zostatok finančných operácií v sume 775,52 EUR, podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
775,52 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2018 vo výške 9 829,54 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2018
274 381,52
248 068,00
10 406,00
15 907,52
0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2018
264 551,98

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

223 106,46
26 313,52
15 132,00
0

Rozpočet na
rok 2019
265 460,00

Rozpočet
na rok 2020
264 580,00

Rozpočet
na rok 2021
268 480,00

265 460,00
0,00
0,00
0,00

264 580,00
0,00
0,00
0,00

268 48000
0,00
0,00
0,00

Rozpočet na
rok 2019
265 460,00

Rozpočet
na rok 2020
264 580,00

Rozpočet
na rok 2021
268 480,00

204 811,00
42 578,00
18 071,00
0,00

203 100,00
43 409,00
18 071,00
0,00

202 930,00
47 479,00
18 071,00
0,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

1 370 634,13

1 273 167,15

Neobežný majetok spolu

1 339 937,19

1 252 018,87

13 351,09

16 841,45

1 325 736,10

1 234 327,42

850,00

850,00

29 449,19

19 904,34

329,16

278,52

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

10 025,26

6 839,06

Finančné účty

19 094,77

12 786,76

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 247,75

1 243,94

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

1 370 634,13

1 273 167,15

820 232,17

649 089,42

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

820 232,17

649 089,42

94 665,59

183 126,26

900,00

99 328,45

0

0

1 884,69

1 917,63

Krátkodobé záväzky

12 936,38

18 067,66

Bankové úvery a výpomoci

78 944,52

63 812,52

455 736,37

440 951,47

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Obec tvorila v roku 2018 opravné položky na pohľadávky po lehote splatnosti. Jedná sa o
dlhodobých neplatičov a dlžníci, ktorí vstúpili do likvidácie.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

10 025,26

6 839,06

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

5 780,22

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

12 936,38

18 067,66

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

248 254,43

395 131,28

50 – Spotrebované nákupy

26 250,46

32 410,28

51 – Služby

40 368,55

52 11073

114 370,55

133 961,50

358,00

108,00

2 175,03

2720,58

61 829,98

169 161,93

2 901,86

2 658,26

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

0,00

2 000,00

0,00

0,00

248 399,03

273 082,61

2 660,00

3 080,00

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

208 183,41

224 429,44

7 858,70

10 490,32

900,00

900,00

91,35

105,08

0,00

0,00

28 705,57

34 077,77

144,60

- 122 048,67

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Hospodársky výsledok kladný v sume – 122 048,67 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Bežné transfery
Poskytovateľ dotácie
OÚ Trenčín
OÚ Trenčín
ESF ÚPSVR-TN
ÚPSVaR - TN
MV SR
MV SR
OÚ Trenčín
MDVRR SR
MDVRR SR
VÚC Trenčín
VÚC Trenčín

Suma v EUR
461,22
996,00
3 976,57
701,74
220,11
22,80
63,38
28,81
740,37
800,00
1 804,12

Účel
BV – Voľby do orgánov samosprávy obcí
BV – MŠ – na výchovu a vzdelávanie
BV– zamestnanosť a SI-ITMS
BV – podpora zamestnanosti SI-ITMS
BV – hlásenie pobytu
BV – register adries
BV – životné prostredie
BV – miestne a pozemné komunikácie
BV – stavebný poriadok
BV – Oslavy 1.najstaršej zmienky o obci
BV– revitalizácia pozemku – oddych. zóna

Tieto granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Obec Kostolná-Záriečie prijala v r. 2018 kapitálový transfer:
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo financií SR
10 000,- Dotácia na vybudovanie detského
ihriska v materskej škole
10.1. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č50/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

RKC farnosť
Drietoma

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

BV- na Stavebné úpravy kostola sv. Kozmu a
Damiána, Kostolná-Záriečie súp.č. 103

2 000,00

10.2. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
Funkčná klasifikácia
0111 OcÚ/územný plán – I.zmena
0620 Revitalizácia priestoru v Záriečí- oddychová zóna
09111 MŠ/detské ihrisko z dotácie
09111 MŠ/detské ihrisko

Rozpočet
v EUR
5 052,00
3 335,00
10 000,00
6 440,00

Skutočnosť
v EUR
5 051,20
3 333,48
10 000,00
6 440,00
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10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Na splnenie hlavných cieľov investičného charakteru bude nevyhnutné získať finančnú
pomoc z fondov Európskej únie. V súlade s Plánom rozvoja obce do roku 2023 obec uvažuje s
vypracovaním projektu športovo-oddychovej zóny v obci. Táto by zahŕňala vybudovanie
multifunkčného ihriska s príslušenstvom v priestore tenisového kurtu.
Ďalej to budú projekty súvisiace s budovaním miestnych komunikácií, chodníkov a verejného
osvetlenia v častiach obce s novou bytovou výstavbou.
V neposlednom rade bude potrebné, v rámci ochrany a skvalitňovania životného prostredia,
zlepšiť nakladanie s odpadmi v obci.
10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor s NR-ART s.r.o. Nitra.
Ide o súdny spor vedený okresným súdom Trenčín, v ktorom na základe žaloby požaduje
zhotoviteľ rekonštrukcie kultúrneho domu Kostolná-Záriečie zaplatenie údajných naviac prác
v hodnote 98 428,45 EUR. Súdny spor prebieha, dokazovaním súdnym znalcom zo strany
Obce Kostolná-Záriečie. Okresný súd Trenčín odporučil žalovaného na vypracovanie súdneho
posudku, s čím žalobca súhlasil.
Vypracoval:

Ľubica Psotná

Schválil: Ing. Peter Pilko

V Kostolnej-Záriečí, dňa 14.05.2019

14

