Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 15. januára 2019 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 6 poslancov OZ
- 1 poslanec - ospravedlnený
- hlavná kontrolórka obce
- 1 obyvateľ

Pozvánky boli doručené všetkým pozvaným, obyvatelia boli oboznámení o čase a mieste konania zasadnutia OZ miestnym rozhlasom a 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.

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 Bc. Eriku
Masárikovú a Ing. Róberta Kakodyho.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ, p. poslankyňa Ing. Beáta Bredschneiderová sa
ospravedlnila pre PN. Zasadnutie OZ je uznášania schopné. Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí
neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Starosta obce zároveň predniesol návrh programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Potvrdenie platnosti VZN obce Kostolná-Záriečie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019.
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2019, 2020, 2021.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.
6. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na I. polrok 2019.
7. Rôzne, diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver
Starosta obce navrhol doplnenie programu v bode 3 o Potvrdenie platnosti VZN obce Kostolná-Záriečie
o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
Starosta obce ďalej navrhol doplniť program o bod č. 7 – Návrh termínov zasadnutí OZ na rok 2019.
Rôzne, diskusia bude bod 8, návrh na uznesenie bod č. 9 a záver bod č. 10.
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 II. zasadnutia OZ.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, uznesenie č. 10/2019 t. j. program II. zasadnutia OZ schválili.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schválilo program II. zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu s doplnením bodov starostom obce.

Bod č. 3
A/ Potvrdenie platnosti VZN obce Kostolná-Záriečie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady predniesol starosta obce:
VZN obce Kostolná-Záriečie č. 46/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bolo schválené OZ na zasadnutí OZ dňa 15.12.2016 účinné od 1.1.2017 zostáva
naďalej v platnosti pre rok 2019.
B/ Potvrdenie platnosti VZN obce Kostolná-Záriečie o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za niektoré
služby a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie predniesol starosta obce:
VZN č. 52/2018 o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou
Kostolná-Záriečie bolo schválené obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 22.3.2018 účinné od 7.4.2018.

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) potvrdenie platnosti VZN obce Kostolná-Záriečie č. 46/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019.
b) potvrdenie platnosti VZN obce Kostolná-Záriečie č. 52/2018 o stanovení výšky a spôsobe
platenia úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie pre rok 2019.
Bod č. 4
Úvodný komentár k návrhu rozpočtu obce Kostolná-Záriečie na r. 2019 predniesol starosta obce Ing.
Peter Pilko:
Pred schvaľovaním rozpočtu obce v časti príjmov, ktorých podstatnú časť predstavuje výnos z dani
z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane), ďalej je to daň z nehnuteľnosti pozemkov a stavieb,
daň za psa a poplatok za komunálne odpady.
Výdaje z rozpočtu tvoria originálne a prenesené kompetencie na samosprávy, mzdy pracovníkov,
tovary a služby, príspevky dobrovoľným neziskovým organizáciám, splátka úveru a pod.
V tomto roku sme do návrhu rozpočtu premietli avizované zvýšenie cien energií, vodné, stočné,
elektrická energia, plyn o cca 5 % nahor, ako i zmenené tabuľky platov pedagogických pracovníkov
a ostatných pracovníkov verejnej služby s navýšením v tomto roku o 10 %. Po odpočte splátky úveru
vo výške 18 000 EUR zostáva cca 42,5 tis. EUR disponibilných zdrojov na investície a rozvoj obce.
Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 predniesla p. Ľubica Psotná.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Kostolná-Záriečie na rok 2019 predniesla Ing.
Katarína Jaššová, hlavná kontrolórka obce. Uvedené stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 12/2019 :
A.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kostolná-Záriečie k návrhu rozpočtu na rok 2019.
B.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí s c h v a ľ u j e :
Rozpočet obce na rok 2019 podľa kategórií bez programovej štruktúry podľa prílohy.
C.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2020 a 2021 podľa prílohy.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia č. 12/2019 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0

Uznesenie č. 12/2019
A. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kostolná-Záriečie k návrhu rozpočtu na roky 2019.
B. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí s c h v a ľ u j e :
Rozpočet obce na rok 2019 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 2019
v€
265 460
265 460
0
0
265 460
204 811
42 578
18 071
0

C. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie :
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2020 a 2021 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€
264 580
264 580
0
0
264 580
203 100
43 409
18 071
0

Rozpočet na
rok 2021
v€
268 480
268 480
0
0
268 480
202 930
47 479
18 071
0

Bod č. 5
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019 predniesla hlavná kontrolórka Ing.
Katarína Jaššová.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok k predloženému plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019.
Poslanci pripomienky nevyslovili.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia č. 13/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kostolná-Záriečie na 1. polrok 2019.
Hlasovanie :
Prítomní poslanci

:6

Za

: 6 hlasov

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kostolná-Záriečie na 1. polrok 2019.
Bod č. 6
Starosta obce predniesol návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na 1. polrok 2019:
Úvodom zhodnotil už konané podujatia v mesiaci december 2018 –
- 14.12.2018 – vianočné trhy MŠ, pokračovanie 17. – 19. 12.2018
- 20.12.2018 – vianočná besiedka v MŠ – zhodnotenie trhov – celková tržba 447,00 EUR
- 23.12.2018 – adventný koncert v kostole sv. Kozmu a Damiána – hudobná skupina Huncúti
- 26.12.2018 – štefanský turnaj na kurtoch Kostolná-Záriečie
- 27.12.2018 – batôžkové posedenie MO Jednoty dôchodcov v kultúrnom dome
- 28.12.2018 – zväz drobnochovateľov posedenie v KD – guláš
- 29.12.2018 – hokejový turnaj mikroregiónu na Gáborikovom štadióne – 1. miesto obec Drietoma,
2. miesto obec Kostolná-Záriečie, 3. miesto Adamovské Kochanovce, 4. miesto Ivanovce.
- 31.12.2018 – silvestrovský futbalový turnaj na futbalovom ihrisku Kostolná-Záriečie (zúčastn. 26. futbalistov)
- 5.1.2019 – Trojkráľová kapustnica, punč a varené víno – poslanci OZ.
Starosta obce vyslovil úprimné poďakovanie.
Ďalšie podujatie v 1. polroku – termíny:
10. 2 . 2019 – detský maškarný ples – KD o 15.00 hod. – MO ÚŽS
16. 2. 2019 – ples - MO ÚŽS
2. 3. 2019 – obecná zabíjačka, vystúpenie obecnej kapely a pochovávanie basy
28. 4. 2019 – stavanie mája (nedeľa)
12.5.2019 – deň matiek
31. 5. 2019 – váľanie mája (piatok)
1. 6. 2019 – deň detí a uvítanie detí do života (sobota)
29. 6. 2019 – súťaž vo varení gulášu (začiatok prázdnin).
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu termínov na kultúrne a športové podujatia
na 1. polrok 2019.

Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí berie na vedomie plán kultúrnych a športových podujatí
na 1. polrok 2019
Bod č. 7
Starosta obce predniesol návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019:
5.1.2019, 20.3.2019, 28.5.2019, 25.6.2019, 27.8.2019, 23.10.2019, 16.12.2019.
Zasadnutia OZ sa uskutočnia v kultúrnom domu v Kostolnej-Záriečí o 17.00 hodine.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu termínov zasadnutí OZ na rok
2019.
Poslanci OZ nemali pripomienky k návrhu termínov zasadnutí OZ na rok 2019.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu termínov konania zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019:
Hlasovanie:
Za: 6 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov
Uznesenie č. 15/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019.
Bod č. 8
Rôzne, diskusia
Prvý príspevok v diskusii predniesla p. poslankyňa Danka Minárechová, ktorá upresnila začiatok ochutnávky
zabíjačky pre obyvateľov v sobotu 2. marca 2019 o 13.00 hodine, maškarný sprievod po obci o 16.00 hodine
a večer v sále kultúrneho domu zábava a pochovávanie basy.
Druhý príspevok mala p. poslankyňa Alena Adašková, ktorá odporučila starostovi zakúpiť pokrievky na nádoby
do ohrevného pultu a mikrovlnku do kultúrneho domu. Zároveň ako predsedníčka MO ÚŽS požiadala starostu
o spoluprácu pri organizovaní brigády na čistení verejných priestranstiev.
Ing. Katarína Jaššová mala otázku na starostu obce, kedy bude ďalšie pojednávanie na súde ohľadne rekonštrukcie KD. Starosta obce Ing. Pilko Peter informoval prítomných o tomto dátume – 20.2.2019 o 9.00 hod.

Bod č. 9
Návrh na uznesenie predniesol starosta obce Ing. Peter Pilko.
Bod č. 10
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. 10 – 15/2019.

Kostolnej-Záriečí dňa : 15.1.2019

Podpis :

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

Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 15.1.2019
Prílohy:
Prezenčná listina
Rozpočet obce Kostolná-Záriečie na r. 2019-2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Kostolná-Záriečie
Overovatelia zápisnice :
Bc. Erika Masáriková
Ing. Róbert Kakody

