Zápisnica
zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 17. septembra 2015 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, založenej na obecnom úrade
- starosta obce
- poslanci OZ
- hlavná kontrolórka obce
- obyvatelia

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. Ľubicu Psotnú a za overovateľov zápisnice poslancov
Ing. Ondreja Huraja a Ing. Beátu Bredschneiderovú.
Bod č. 3 Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov OZ a zasadnutie OZ je teda
uznášania schopné. Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto
zápisnice.
Zároveň predniesol návrh programu zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
Kontrola plnenia uznesení a informácia o činnosti komisií a obecného úradu.
Správa audítora o overení účtovnej závierky obce Kostolná-Záriečie za rok 2014.
Správa o plnení rozpočtu obce Kostolná-Záriečie za 1. polrok 2015.
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015.
Návrh na schválenie použitia rezervného fondu.
Oznámenie hlavnej kontrolórky obce o zániku výkonu funkcie vzdaním sa funkcie.
Návrh VZN č. 40/2015 o stanovení výšky a spôsobu platenia úhrad za niektoré služby
a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
Návrh na prevod majetku obce Kostolná-Záriečie a to predaj : Pozemok parc.reg. C,
parc. č. 85 vo výmere 2040 m2 (záhrady) a pozemok parc. reg C, parc. č. 86 vo výmere 328
m2 (zastavané plochy) a rodinný dom súp. č. 104 na parc. č.86, v k.ú. Kostolná-Záriečie,
zapísané na LV č. 242, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kupujúcemu Štefanovi
Kvasnicovi, bytom Kostolná-Záriečie č. 105.
Návrh na kúpu 1790/2160 podielu pozemku parc. reg. E, č. 14 v k.ú. KostolnáZáriečie, (dvor materskej školy), kupujúci obec Kostolná-Záriečie predávajúci RDP
Chocholná-Velčice.
Návrh na spôsob vysporiadania zostávajúcich podielov pozemku parc. reg. E, č. 14,
v k. ú. Kostolná-Záriečie (dvor materskej školy).
Návrh koncepcie funkčného využitia katastrálneho územia obce Kostolná-Záriečie,
ako základný podklad pre vypracovanie ÚPN-O.
Návrh rozvoja obce a rozvojových projektov ako podkladu pre vypracovanie nového
Programu rozvoja obce.

16. Opakovaná žiadosť Ing. Petra Pilku o preplatenie dovolenky za roky 2013 a 2014 v
celkovej výške 4 497,52 EUR.
17. Diskusia.
18. Uznesenia.
19. Záver.
Starosta obce predniesol návrh na zmenu programu zasadnutia a to zmenu v poradí
prerokovávaných bodov : Bod č. 11 prerokovať ako bod č. 7 a bod č. 7 prerokovať ako bod č. 11.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu zasadnutia OZ spolu s navrhnutou zmenou :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Bod č. 4 Starosta obce podal informáciu o plnení uznesení a o činnosti komisií a obecného úradu.
Informácia o plnení uznesení :
4.1. Uznesenie č. 32/2015 – predaj častí pozemku Ing. Jurajovi Galovskému-JAG. Dňa 24.7.2015
bola podpísaná kúpna zmluva a dňa 27.7.2015 bol daný návrh na vklad Okresnému úradu Trenčín,
katastrálnemu odboru. Kúpnu cenu kupujúci uhradil na účet obce k termínu podpisu zmluvy.
4.2 Uznesenia č. 33,34,35/2015 - komisia OZ na vyhodnocovanie ponúk týkajúcich sa ÚPN-O a
ponúk týkajúcich projektov spojených zo žiadosťami o čerpanie nenávratných príspevkov z fondov
EÚ sa zišla 3x a z predložených ponúk vybrala :
a) ponuku Ing. arch. Marianny Bogyovej na obstarávanie ÚPN O Kostolná-Záriečie,
b) ponuku predloženú Architektonickým ateliérom BP, Bratislavská 110 921 01 Piešťany na
spracovanie ÚPN O Kostolná-Záriečí,
c) ponuku MVL Štefánek s.r.o. Hlavná 1 911 05 Trenčín, na poskytovanie poradenských služieb
súviciacich s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt : Vytvorenie
podmienok pre trávenie voľného času v obci Kostolná-Záriečie.
d) ponuku PIA Stamat, s.r.o., Olbrachtova 20/912 911 01 Trenčín za účelom uzatvorenia zmluvy o
dielo na vypracovanie stavebného projektu stavby "Chodníky smer Drietoma".
4.3 Na základe uznesenia č. 37/2015 – bola uzatvorená zmluva o nájme vodohospodárskeho
majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou
vodohospodárskeho majetku medzi obcou Kostolná-Záriečie a TVK a.s. Trenčín.
4.4 Uznesenie č. 38/2015 – na projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia sa nepokračuje.
4.5 Na základe uznesenia č. 39/2015 – audítor na overenie správnosti, úplnosti a preukázateľnosti
účtovníctva a účtovnej závierky obce k 31.12.2014 a tiež overenie súladu výročnej správy
s overenou účtovnou závierkou obce k 31.12.2014 a to Boržík & partners, s.r.o. Bratislava
previedol audit a správa je predložená na tomto zasadnutí OZ.
4.6 Na základe uznesenia č. 40/2015 bol predaný majetok obce a to motorové vozidlá.
Informácia o činnosti obecného úradu.
4.7 Obec sa zapojila do projektu Dátové centrum obcí a miest. Hlavným cieľom tohto projektu je
sprístupniť a zlepšiť poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej
samosprávy. Realizácia projektu bude znamenať zvýšenie úrovne vo vybavenosti nášho úradu IT
infraštruktúrou a významné zlepšenie možností vo využívaní informačných technológií
pracovníkmi obce a občanov. Pre uvedený projekt obec obdržala zdarma 2 ks nových PC s
príslušenstvom, 1 ks notebook a 1 ks multifunkčného zariadenia – tlačiareň + skener.
4.8 Na základe odporučenia občanov zamestnaných v TESCO, obec K-Z požiadala o dotáciu
grantový program Nadáciu TESCO a to zariadenie detského ihriska v hodnote 2583 EUR. Žiadosti
po vyhodnotení nebolo vyhovené.
4.9. Obec K-Z podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka

SR 2007-2013 na vybudovanie kamerového systému v obci v hodnote 25 331,50EUR. V súčasnosti
čakáme na výsledok výberu.
4.10 V predchádzajúcom období bol vypracovaný projekt stavby „Miestna komunikácia pri
evanjelickom cintoríne, v súčasnosti prebieha získavanie vyjadrení dotknutých orgánov k
územnému konaniu.
4.11 V predchádzajúcom období bol vypracovaný projekt „Kanalizačné prípojky“ k rodinným
domom pri EC. V súčasnom období prebieha získavanie vyjadrení k stavebnému povoleniu, tak aby
výstavbu prípojok mohla obec zrealizovať ešte v tomto kalendárnom roku.
4.12 Na základe vyhodnotenia ponúk komisie bola uzatvorená zmluva na vypracovanie projektu
stavby Chodníky smer Drietoma v hodnote 2900 EUR. Na realizáciu stavby sa pokúsi obec získať
nenávratný príspevok z eurofondov.
4.13 V mesiaci august bola dodávateľskou firmou zrealizovaná oprava MK na konci uličky pri
železničnej trati v hodnote 1037,33 EUR.
4.14 V mesiaci júl boli pracovníkmi obce vymaľované priestory obecného úradu a prevedená
výmena svietidiel.
V mesiaci august boli pracovníkmi obce a rodičmi vymaľované priestory MŠ a prevedené potrebné
úpravy pred začiatkom nového škol. roku 2015/2016. Opravená bola vstupná brána do areálu MŠ.
Do šatne materskej školy boli zakúpené nové skrinky a vešiaky.
Pracovníci obce prevádzali i údržbu zelene v obci.
Členovia DHZ previedli upratanie a vymaľovanie priestorov požiarnej zbrojnice, nátery vstupných
dverí a opravu strechy. Previedli i skúšku funkčnosti a nácvik skladania protipovodňových stien.
4.15 Personálne obsadenie pedagogických pracovníkov v MŠ. V mesiaci júl prebehli dve výberové
konania na funkciu riaditeľky MŠ. Výber prevádzal starosta obce spolu s členkami Rady školy.
Do výberových konaní sa prihlásili celkom tri uchádzačky. Uchádzačky, ktoré spĺňali požadované
kritériá nebola obec schopná finančne uspokojiť a preto so žiadnou nebol uzatvorený pracovný
vzťah.
Následne v mesiaci august prebehol výber na funkciu učiteľka MŠ poverená vedením MŠ. Zo 4
prihlásených uchádzačiek ani jedna nespĺňala požadované kritériá. Na základe uvedených
skutočností sa starosta obce po dohode s radou školy rozhodol poveriť vedením MŠ doterajšiu
učiteľku Jozefínu Kvasnicovú a na základe výberu prijať na pozíciu druhej učiteľky Bc. Katarínu
Vraždovú z Drietomy.
Starosta obce vyhlásil výber na hospodársku pracovníčku z MŠ z rozšírenou pôsobnosťou i na KD a
dom smútku. Do výberu sa prihlásila jedna občianka a jeden občan Kostolnej-Záriečia. Rozhodnutie
o zachovaní súčasného stavu prípadne o zmene prijme starosta v spolupráci s radou školy v
najbližších dňoch.
4.16 Na základe výberu boli uzatvorené zmluvy na obstarávanie ÚPN-O Kostolná-Záriečie a
na spracovanie ÚPN-O Kostolná-Záriečie. Práce na dokumente boli zahájené a starosta obce
priebežne dodáva spracovateľom požadované podklady a poskytuje súčinnosť.
4.17 Od 1.9. je k dispozícii nová internetová stránka obce www.kostolna-zariecie.sk. Všetky
informácie o obci budú uverejňované už iba na tejto adrese.
4.18 Činnosť stavebného úradu. Obec v rámci prenesených kompetencií na výkon stavebného
úradu od mesiaca február priebežne vybavuje konania zahájené v predchádzajúcom období. Obec
obdržala za uvedené obdobie 14 ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav, ktoré sa priebežne
posudzujú a vydávajú sa súhlasy. V rámci stavebných konaní obec obdržala 2 žiadosti o kolaudačné
rozhodnutia, 2 žiadosti o zmenu stavby, 1 žiadosť o stavebné povolenie, 3 žiadosti o dodatočné
povolenie reklamných zariadení. Obec v rámci svojich právomocí rieši i 4 dodatočné povolenia
stavieb (2xRD, byt, oplotenie), ktoré boli zahájené v rozpore so stavebným zákonom.
Starosta obce vyzval občanov, ktorí majú zrealizované stavby na základe stavebných povolení, aby
požiadali obec o kolaudáciu týchto stavieb. Rovnako vyzval i občanov, ktorí stavby nedokončili v
termíne a vydané stavebné povolenia stratili platnosť o ich predĺženie. Starosta obce zároveň
upozornil občanov na dodržiavanie rozsahu vydaných súhlasov a povolení, aby sa tým vyhli
následným problémom s dodatočným povoľovaním stavieb.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí vzalo informáciu starostu obce o plnení uznesení a
činnosti komisií a obecného úradu na vedomie.
Bod č. 5 Správu audítora o overení účtovnej závierky obce Kostolná-Záriečie za rok 2014
predniesla p. Psotná.
Poslanci OZ hlasovali o Správe audítora o overení účtovnej závierky obce Kostolná-Záriečie za
rok 2014 :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí počtom hlasov 7 za návrh schválilo predloženú Správu
audítora o overení účtovnej závierky obce Kostolná-Záriečie za rok 2014.
Bod č. 6 Správu o plnení rozpočtu obce Kostolná-Záriečie za 1. polrok 2015 predniesla p. Psotná.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí vzalo Správu o plnení rozpočtu obce Kostolná-Záriečie
za 1. polrok 2015 na vedomie.
Bod č. 7 (11) Starosta obce predniesol návrh na prevod majetku obce Kostolná-Záriečie a to
predaj : Pozemok parc. reg. C, parc. č. 85 vo výmere 2040 m2 (záhrady) a pozemok parc. reg C,
parc. č. 86 vo výmere 328 m2 (zastavané plochy) a rodinný dom súp. č. 104 na parc. č.86, v k.ú.
Kostolná-Záriečie, zapísané na LV č. 242, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kupujúcemu
Štefanovi Kvasnicovi, bytom Kostolná-Záriečie č. 105. Navrhnutá cena je 10 000 EUR.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:
Kupujúci Štefan Kvasnica, bytom Kostolná-Záriečie č. 105, vlastní susedné nehnuteľnosti a
predajom dôjde k sceleniu pozemkov. K predmetným nehnuteľnostiam nie je možný prístup
motorovými vozidlami a vzhľadom na túto skutočnosť, bude predajom menovanému zabezpečené
ich udržiavanie a využitie. Obec vzhľadom na nevhodnú polohu nemá možnosti nehnuteľnosti ani v
budúcnosti využívať a udržiavanie je finančne náročné.
Zámer o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 2.9.2015 a bol zverejnený počas celej určenej doby.
Diskusia :
Ing. Rehák – sa vyjadril, že nie je za to, aby obec predávala svoj majetok, p. Agáta Holešová,
objasnila poslanom, že Obec Kostolná-Záriečie mala v starom územnom pláne stavebný obvod
Humná, pre jeho prístup odkúpila uvedené nehnuteľnosti od p. Oľgy Oravcovej. Ing. Ondrej Huraj
skonštatoval, že na pozemku pre jeho neprístupnosť bude možná len napr. poľnohospodárska
činnosť.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na prevod majetku :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 1 ( Ing. Milan Rehák)

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ návrh na prevod majetku schválili počtom hlasov 6 za návrh, čím bola splnená
podmienka rozhodnutia o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa minimálne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Bod. č. 8 Starosta obce navrhol použitie rezervného fondu vo výške 6 162,79 EUR na mimoriadnu
splátku úveru.

Poslanci OZ hlasovali o použití rezervného fondu vo výške 6 162,79 EUR na mimoriadnu splátku
úveru.
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo počtom hlasov 7 predložený návrh na použitie
rezervného fondu výške 6 162,79 EUR na mimoriadnu splátku úveru.
Bod č. 9 Oznámenie hlavnej kontrolórky obce o zániku výkonu funkcie vzdaním sa funkcie, k
31.12.2015 predniesol starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí vzalo na vedomie oznámenie hlavnej kontrolórky obce o
zániku výkonu funkcie vzdaním sa funkcie, k 31.12.2015.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že voľbu hlavného kontrolóra obce vyhlasuje a riadi
obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce navrhol postup pri voľbe nového hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Podľa § 18, ods.4, ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, vyhlási OZ
nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného
kontrolóra. Podľa ods. 2 deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási OZ na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.
Vzhľadom k uvedenému najskoršie možné termíny sú :
– ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti prihlášky 17.12.2015
– oznámenie o konaní voľby do 20.1.2016
– nové voľby do 29.2.2016
Starosta odporučil poslancom OZ podrobne sa zoznámiť s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, časti týkajúcej sa voľby hlavného kontrolóra.
Bod č. 10 Starosta obce predniesol Návrh VZN č. 40/2015 o stanovení výšky a spôsobu platenia
úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
Skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol návrh VZN č.
39/2015 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 2.9.2015.
Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená žiadna pripomienka.
Poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu VZN č. 40/2015 o stanovení výšky a spôsobu
platenia úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 za návrh VZN č. 40/2015 o stanovení výšky a spôsobu
platenia úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie návrh VZN č.
40/2015 schválili v súlade s § 12 ods.7 zákona č. 369/1990 z. z. t. j. súhlasom minimálne
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Bod č. 11 (7) Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 predniesla p. Psotná.
Starosta obce vyzval poslancov na predloženie pripomienok k predloženým zmenám v rozpočte
obce na rok 2015.
Diskusia :
Ing. Huraj predniesol súhlas Ing. Jany Hurajovej s posunom pozemku, na cestu je potrebná
navážka v dl. cca 50 m. Niektorí vlastníci, ktorí obrábajú ornú pôdu v blízkosti navrhovanej cesty

majú dočasný prístup z iného pozemku a niektorí vlastníci ornú pôdu v blízkosti navrhovanej cesty
vôbec neobrábajú. Upozornil na zložitosť terénu z hľadiska využitia techniky pri úprave cesty.
Poslanec Machara Jozef navrhol vykonať úpravu cesty svojpomocne, ako materiál na navážku
navrhol použiť zeminu z výkopov pri stavbe rodinných domov.
Poslanci nesúhlasili s navrhnutým použitím čiastky 2000 EUR na úpravu obecnej cesty pod
Vŕškami a navrhli čiastku začleniť do pol. rozpočtu - splátka úveru.
Poslanci OZ hlasovali o zmene rozpočtu obce Kostolná-Záriečie na rok 2015, vrátane uvedenej
zmeny :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo predloženú zmenu rozpočtu obce KostolnáZáriečie na rok 2015.
Bod č. 12 Starosta obce predniesol návrh na kúpu 1790/2160 podielu pozemku parc. reg. E, č. 14 v
k.ú. Kostolná-Záriečie, (dvor materskej školy), kupujúci obec Kostolná-Záriečie predávajúci RDP
Chocholná-Velčice. Predložil poslancom OZ LV č. 360, znalecký posudok č. 112/2015, ktorý
stanovuje všeobecnú hodnotu pozemku a prečítal zmluvu o prevode. Cena podielu podľa
znaleckého posudku je stanovená na 2607 EUR, kúpna cena je dohodnutá na 1 EUR.
ďalšími podmienkami predávajúceho úhrada poplatku za návrh vkladu do katastra kupujúcim a
osadenie informačnej tabule na predmetný pozemok.
Poslanci OZ hlasovali za návrh :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 za návrh na kúpu 1790/2160 podielu pozemku parc. reg.
E, č. 14 v k.ú. Kostolná-Záriečie, (dvor materskej školy), kupujúci obec Kostolná-Záriečie
predávajúci RDP Chocholná-Velčice, návrh na kúpu schválili za podmienok stanovených v
predloženej kúpnej zmluve.
Bod č. 13 Starosta obce predniesol návrh na spôsob vysporiadania zostávajúcich podielov
pozemku parc. reg. E, č. 14, v k.ú. Kostolná-Záriečie (dvor materskej školy). Zostávajúce podiely
navrhuje získať od podielnikov darom alebo kúpou za cenu maximálne stanovenú znaleckým
posudkom č. 112/2015.
Predpokladaná cena za kúpu podielov je 460 EUR.
Poslanci OZ hlasovali za návrh :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 za návrh na spôsob vysporiadania zostávajúcich podielov
pozemku parc. reg. E, č. 14, v k.ú. Kostolná-Záriečie spôsob vysporiadania schválili.
Bod. č. 14 Starosta obce predniesol návrh koncepcie funkčného využitia katastrálneho územia obce
Kostolná-Záriečie, ako základný podklad pre vypracovanie ÚPN-O :
V návrhu nového dokumentu zachovať všetky plochy určené na bytovú výstavbu uvedené v doteraz
platnom ÚPN-O. Ako plochy pre novú bytovú výstavbu určiť plochy priľahlé k zastavanému
územiu obce, smerom na Drietomu a Chocholnú-Velčice ako i pozemky pod Vrškami za časťou
Ulička. Pri spracovaní UPN-O žiadame posúdiť možnosti bytovej výstavby v priestoroch pri
bývalom roľníckom družstve v časti Hrúštie. Občiansku vybavenosť a ihriská navrhujeme situovať

v centrálnej časti zastavaného územia obce. Na priemyselnú výrobu určiť výlučne plochy mimo
zastavaného územia obce, hlavne medzi cestou 1/61 a diaľnicou D 1 a medzi diaľnicou D1 a
kanálom Váhu. Všetky plochy je potrebné navrhovať za zachovania ochranných pásiem a s
dôrazom na tvorbu a ochranu životného prostredia.
Poslanec Ing. Ondrej Huraj navrhol doplniť koncepciu o : Územie Vŕškov neurčiť na výstavbu
rekreačných objektov.
Poslanci hlasovali za návrh koncepcie vrátane doplňujúceho návrhu :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 za, návrh koncepcie funkčného využitia katastrálneho
územia obce Kostolná-Záriečie, ako základný podklad pre vypracovanie ÚPN-O, schválili.
Bod. č. 15 Návrh rozvoja obce a rozvojových projektov ako podkladu pre vypracovanie nového
Programu rozvoja obce predniesol starosta obce. Ako návrh boli predložené nasledovné rozvojové
projekty :
1. Zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.
- Zriadenie pamätnej izby - dedinského múzea.
- Vybudovanie náučného chodníka po zaujímavých a chránených lokalitách v obci.
2. Zlepšenie a rozvoj odpadového hospodárstva.
- Zriadenie zberného dvora vrátane kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu.
3. Budovanie verejných plôch a oddychových zón.
- Vybudovanie multifunkčného ihriska s príslušenstvom, detských ihrísk a oddychových
priestorov.
- Rekonštrukcia futbalového ihriska.
- Modernizácia verejného osvetlenia.
- Vybudovanie kamerového systému v obci.
- Vybudovanie vonkajších priestorov s trvale zastrešeným pódiom pre konanie kultúrnych
podujatí.
4. Rekonštrukcia, oprava a modernizácia budov.
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu.
- Úpravy objektu a vonkajších priestorov materskej školy,
- Rekonštrukcia, rozšírenie a vybavenie interiéru domu smútku.
- Zlepšenie akustických podmienok a tepelnotechnických vlastností kultúrneho domu.
- Vybavenie interiéru kultúrneho domu.
5. Doprava
- Budovanie nových miestnych komunikácií a chodníkov v lokalitách novej výstavby.
- Opravy a údržba existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov.
- Výstavba cyklochodníka medzi obcami Kostolná-Záriečie a Drietoma.
- Presun autobusovej zastávky a riešenie dopravnej situácie na ceste I/61 z hľadiska
bezpečnosti.
- Iniciovanie riešenia protihlukových bariér na diaľnici D1 a pozdĺž železničnej trate v časti
obce Ulička.
6. Územná príprava.
- Spracovanie novej UPN-O Kostolná-Záriečie.
Poslanci hlasovali za návrh rozvoja obce a rozvojových projektov ako podkladu pre vypracovanie
nového Programu rozvoja obce :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za, návrh rozvoja obce a rozvojových projektov ako
podkladu pre vypracovanie nového Programu rozvoja obce schválili.
Bod č. 15 Starosta obce predniesol opakovanú žiadosť Ing. Petra Pilku o preplatenie dovolenky za
roky 2013 a 2014 v celkovej výške 4 497,52 EUR.
V diskusii k predloženému návrhu Ing. Milan Rehák pripomenul hlasovanie poslancov o
predchádzajúcej žiadosti Ing. P. Pilku, v ktorom schválili preplatenie dovolenky iba za rok 2014.
zároveň pripomenul časovú náročnosť povinností Ing. P. Pilku. Uviedol i skutočnosť, že Ing. P.
Pilko vykonával v rámci svojej funkcie i výkon stavebného úradu, čo v súčasnosti vyžaduje
prostriedky z rozpočtu obce.
Starosta obce obce navrhol presunúť hlasovanie o predloženej žiadosti na najbližšie zasadnutie OZ,
s tým že je potrebné rozčleniť požadovanú čiastku na rok 2013 a 2014.
Poslanci hlasovali za návrh presunúť hlasovanie o predloženej žiadosti na najbližšie zasadnutie OZ,
s tým že je potrebné rozčleniť požadovanú čiastku na rok 2013 a 2014.
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 za návrh, návrh schválili.
Bod č. 16
Starosta obce otvoril diskusiu.
Starosta obce informoval o pripravovaných akciách obce v spolupráci so Zborom pre občianske
záležitosti :
V rámci mesiaca úcty k starším sa v piatok 23.10.2015 uskutoční posedenie občanov narodených v
rokoch 1918 – 1950.
Privítanie detí do života sa uskutoční v nedeľu 15.11.2015.
V rámci príprav na oslavy prvej písomnej zmienky v roku 2018 starosta obce oslovil spracovateľa
monografie obce Chocholná-Velčice a požiadal o spoluprácu na publikácii o Kostolnej-Záriečí. V
najbližších dňoch sa uskutoční stretnutie.
Po tomto príspevku starosta obce ukončil diskusiu.
Bod č. 18
Starosta obce predniesol uznesenia zo VI. zasadnutia OZ Kostolná-Záriečie.
Bod č. 19
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 19.06.2015
Prílohy:
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