Zápisnica
z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 25. júla 2018 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 6 poslancov OZ
- 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 starosta obce Ing. Miroslav Jančár privítaním všetkých
prítomných.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určil starosta obce p. Žanetu Múdru Šebíkovú a za overovateľov zápisnice
poslankyne Alenu Adaškovú a Mgr. Moniku Spačkovú.
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ a zasadnutie OZ je teda uznášania
schopné. Poslanec Ing. Milan Rehák sa ospravedlnil.
Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Zároveň predniesol návrh programu XXIII. zasadnutia :
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
3. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce.
4. Návrh na určenie použitia trvalých zvislých dopravných zariadení na miestnych
komunikáciách v intraviláne obce.
5. Príprava osláv výročí obce.
6. Záver.
Starosta obce navrhol rozšíriť program o nový bod č. 4 :
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie.
Ďalšie navrhnuté body v programe budú mať čísla 5, 6, 7.
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 spolu s navrhnutou zmenou.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu XXIII. zasadnutia OZ spolu s doplneným bodom :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, program XXIII. zasadnutia OZ spolu s doplneným bodom schválili.

Uznesenie č. 179/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie schválilo návrh programu XXIII. zasadnutia OZ podľa
predloženého návrhu, spolu s doplneným bodom starostom obce.
Bod č. 3
Starosta obce oznámil prítomným, že rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č.
203/2018 Z. z., je dňom konania volieb sobota 10.11.2018. Z toho vyplývajú i termíny vzťahujúce sa prípravu a
priebeh volieb, ktoré je obec povinná plniť. Pre kandidátov na poslancov OZ a starostov obcí je dôležitý termín
na podávanie kandidátnych listín 11.9.2018.
Ďalej predniesol návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce.
Podľa § 166 ods. (2) Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších
predpisov v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov OZ sa môže utvoriť jeden volebný obvod. Na
základe uvedého starosta obce navrhol vytvoriť pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
jeden volebný obvod č. 1

Starosta vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok k návrhu. Poslanci OZ pripomienky nevyslovili.
Ďalej starosta obce ďalej uviedol, že v zmysle ods. 3 § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, je pre počet obyvateľov obce od 501 do 1000 určený počet poslancov 5
až 7. Pripomenul, že počet poslancov by mal byť nepárny.
Starosta vyzval poslancov na vyslovenie návrhov na počet poslancov.
Ing. Ondrej Huraj vyslovil obavu či pri počte poslancov 7 sa nájde v obci dostatočný počet kandidátov.
Pripomenul, že v minulých voľbách bolo iba 8 kandidátov. Starosta obce uviedol, že pri menšom počte
kandidátov ako počte poslancov by sa voľby museli opakovať.
Po krátkej diskusii starosta obce predniesol návrh na uznesenie č. 180/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie :
Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje :
A. Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 jeden
volebný obvod č. 1.
B. Počet poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 - 7 (sedem).
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 180/2018 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, uznesenie č. 180/2018 schválili.
Uznesenie č. 180/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie :
Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. u r č u j e :
A. Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 jeden
volebný obvod č. 1.
B. Počet poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 - 7 (sedem).

Bod č. 4
Návrh rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie predniesol starosta obce.
Uviedol, že určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie, je v zmysle § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhradené
obecnému zastupiteľstvu. Vzhľadom na rozsah povinností starostu a množstvu agendy, za ktorú
starosta zodpovedá, navrhol rozsah výkonu funkcie na plný úväzok na celé volebné obdobie.
Starosta vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok k návrhu. Poslanci OZ pripomienky nevyslovili.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie č. 181/2018 :
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný
úväzok na celé funkčné obdobie.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 181/2018 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, uznesenie č. 181/2018 schválili.
Uznesenie č. 181/2018 :
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie u r č u j e rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný
úväzok na celé funkčné obdobie.
Bod č. 5
Návrh na určenie použitia trvalých zvislých dopravných zariadení na miestnych komunikáciách
v intraviláne obce predniesol starosta obce. Nový návrh je vypracovaný na základe pripomienok
občanov k pôvodnému návrhu. Nový návrh bol zaslaný poslancom OZ emailom a obsahuje :
V častiach obce Záriečie a Nová Niva inštalovať dopravné značky začiatok a koniec zóny s
obmedzenou rýchlosťou na 30 km. Situáciu v Uličke riešiť už od mosta cez Drietomicu spolu s
križovatkou do Záriečia v súčinnosti so správou ciest TSK a Okresným dopravným inšpektorátom
Trenčín.
Starosta obce pripomenul, že občania v svojich pripomienkach k pôvodnému návrhu nesúhlasili najmä
so zákazom státia na miestnych komunikáciách. Starosta obce ďalej apeloval na občanov i poslancov
OZ, aby tí občania, ktorí majú na to priestory na svojich pozemkoch, tieto využívali na parkovanie
svojich vozidiel. Zlepší sa tým prejazdnosť komunikácií, bezpečnosť premávky a zlepšia sa možnosti
prejazdu techniky pre zimnú údržbu a vozidiel odpadovej spoločnosti. Ďalej starosta upozornil na
porušovanie § 25, ods. (1), písm. q) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý zakazuje zastaviť a
stáť na chodníku (s výnimkou § 52 ods.2).
Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie návrhov a pripomienok. Poslankyne Alena Adašková
a Danka Minárechová vyslovili nesúhlas s navrhnutým riešením a naďalej požadujú, aby sa vyriešilo
i parkovanie vozidiel na miestnej komunikácii a na chodníkoch. Podľa ich názoru apelovanie na občanov
nestačí a majú obavu o bezpečnosť detí hrajúcich sa na novoutváranom detskom ihrisku Pod lipami
i v celom Záriečí. D. Minárechová navrhla vybudovať spomaľovače na komunikácii. Starosta obce
uviedol, na základe skúseností z iných obcí i mesta Trenčín, že spomaľovacie zariadenia sú hlučné
a nezabezpečia spomalenie jazdy vodičov v celej ulici. Uviedol, že po znížení max. rýchlosti v prípade,
že vodiči nebudú obmedzenie dodržiavať, požiada o spoluprácu políciu. A. Adašková navrhla pre
občanov, ktorí nemajú možnosti parkovať vozidlá na svojich pozemkoch vybudovať parkovisko.
Starosta obce uviedol, že túto možnosť bude potrebné posúdiť a riešiť v budúcnosti rovnako ako
opätovné riešenie obmedzenia parkovania v Záriečí. Ing. Huraj žiadal osadiť v zákrute pri zrušenom

priecestí zrkadlo, pretože pred RD č. 222 stojace vozidlá často bránia výhľadu pri vjazde do Uličky
a idúce vozidlá ich obchádzajú v ľavom jazdnom pruhu. Starosta obce uviedol, že zrkadlo ako jedna
z možností, bude riešené v spolupráci s dotknutými orgánmi.
Poslanci sa po diskusii zhodli, že návrh na obmedzenie max. rýchlosti podporia.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie č. 182/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie :
A. Schvaľuje Návrh na určenie dopravných značiek a dopravných zariadení v znení v akom bol
predložený ako materiál k dnešnému zasadnutiu OZ a ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
B. Doporučuje starostovi obce zabezpečiť inštaláciu dopravných značiek podľa návrhu.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 182/2018 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, uznesenie č. 182/2018 schválili.
Uznesenie č. 182/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie :
A. Schvaľuje Návrh na určenie dopravných značiek a dopravných zariadení v znení v akom bol
predložený ako materiál k dnešnému zasadnutiu OZ a ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
B. Doporučuje starostovi obce zabezpečiť inštaláciu dopravných značiek podľa schváleného návrhu.
Bod č. 6
Príprava osláv výročí obce. Starosta obce informoval prítomných o stave príprav osláv a s konečným
programom :
Nedeľa 5. augusta 2018 :
10.00 hod. Slávnostná sv. omša v rímsko-katolíckom kostole sv. Kozmu a Damiána, za účasti
nitrianskeho biskupa Viliama Judáka, bývalých správcov farnosti, pátrov redemptoristov
a rehoľných sestier.
11.30 hod. Odhalenie pamätnej tabule iniciátorovi výstavby biskupského kaštieľa Jurajovi II.
Selepčéni-Pohroncovi.
12.00 hod
Modlitba Anjel Pána v kaplnke kláštora.
12.30 hod
Pohostenie a kultúrny program pre zúčastnených veriacich v záhrade kláštora.
Dychová hudba Vlčovanka Vlčí vrch
Sobota 25. augusta 2018 :
Kultúrny dom.
14.00 hod. Slávnostný program :
Deti materskej školy,
Ján Michalec - heligónka,
Country tanečný súbor Maryland,
Detský folklórny súbor Nezábudky Drietoma,
Ocenenie zaslúžilých občanov obce,
Predstavenie monografie obce.
Areál pri obecnom úrade
17.00 hod
Koncert hudobných skupín PELL-MELL 59 a Dríst
19.00 hod. Tanečná zábava so skupinou Na kolená.

Nedeľa 26. augusta 2018 :
Areál pri obecnom úrade
14.00 hod.
Spevácka skupina Studienka Chocholná-Velčice
15.00 hod.
Dychová hudba Chabovienka Horná Súča.
17.00 hod.
Obecná kapela.
Ďalej uviedol, že kniha o obci – monografia je vytlačená, rovnako leták o Jurajovi II.
Selepčéni-Pohroncovi. Plagát o oslavách bol vyvesený v susedných obciach. Ďalej boli pre propagáciu
vyrobené dva ks rolap, papierové tašky s logom osláv a perá. Objednané boli predmety určené ako
cena obce. Pamätná tabuľa bude inštalovaná na stene kláštora koncom tohto týždňa. V nedeľu
5. augusta potvrdilo zatiaľ účasť 23 pozvaných hostí a v sobotu 25. augusta 25 hostí.
Tak, ako bolo uvedené na minulom zasadnutí OZ konečná cena za grafické práce a tlač monografie
bola 8 581,98 EUR, čo predstavuje 17,16 EUR za 1 ks. Starosta obce navrhol, aby sa kniha občanom
nepredávala, ale aby každý záujemca zaplatil poplatok za grafické práce a tlač. Vyzval poslancov na
vyslovenie návrhov na sumu finančného príspevku občanov na tento účel a na iné návrhy.
Ďalej starosta obce navrhol, aby hostia pozvaní na oslavy dostali knihu zdarma, rovnako ako všetci tí
občania obce, ktorí zapožičali fotografie alebo poskytli príspevky. Ďalej navrhol, aby knihu zdarma
dostali i spracovatelia jednotlivých častí monografie.
Starosta obce navrhol, aby poplatok za grafické práce a tlač monografie, ktorý bude vyberaný od
záujemcov o monografiu bol v 10-12 EUR. Poslanci OZ diskutovali a vo väčšine sa zhodli na tom, že
kniha predstavuje trvalú hodnotu pre občanov a tomu by mala zodpovedať i výška poplatku. Navrhnutá
suma 15 EUR iba čiastočne kompenzuje náklady na tvorbu a tlač monografie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie č. 183/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná-Záriečie :
A. Berie na vedomie informáciu o príprave osláv výročí obce.
B. Schvaľuje výšku poplatku za grafické práce a tlač monografie vo výške 15 EUR za 1ks.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uznesenie č. 183/2018 :
Hlasovanie :
Prítomní poslanci : 6
Za
: 6 hlasov
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Nehlasoval
:0
Poslanci OZ počtom hlasov 6 za, uznesenie č. 183/2018 schválili.
Uznesenie č. 183/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí
A. Berie na vedomie informáciu o príprave osláv výročí obce.
B. Schvaľuje výšku poplatku za grafické práce a tlač monografie vo výške 15 EUR za 1ks
Starosta obce v rámci diskusie informoval, že obci bola poskytnutá dotácia z ministerstva financií SR
na vybudovanie detského ihriska v MŠ vo výške 10 000 EUR. Na dofinancovanie ihriska bola schválená
spoluúčasť obce vo výške 6 495 EUR. Po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa bude snaha
ihrisko vybudovať do začiatku nového školského roka.
Výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ sa zúčastnila jedna uchádzačka, ktorá spĺňa kvalifikačné
predpoklady a do funkcie nastúpi 1.9.2018. Zuzana Turková bude v MŠ pracovať ako učiteľka, Lenka
Bernátová podala výpoveď.

Bod č. 7
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení starosta obce
Ing. Miroslav Jančár p o d p i s u j e m uznesenia č. 179/2018, 180/2018, 181/2018, 182/2018,
183/2018.

V Kostolnej-Záriečí dňa : 26.7.2018

Zapísala: Žaneta Múdra Šebíková
V Kostolnej-Záriečí, 26.7.2018
Prílohy:
Prezenčná listina
Podľa textu
Overovatelia zápisnice :
Alena Adašková

Mgr. Monika Spačková

Podpis : ....................................
Ing. Miroslav Jančár
starosta obce

