Zápisnica
zo VIII. (mimoriadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 29. decembra 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
Danku Minárechovú a Mgr. Moniku Spačkovú.
Bod č. 3
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ, poslanec Jozef Machara sa
ospravedlnil 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.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
Voľba komisie na otváranie obálok a posúdenie prihlášok na hlavného kontrolóra obce
Kostolná-Záriečie.
Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015.
Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce KostolnáZáriečie na roky 2015-2023.
Návrh na schválenie návrhu Zadania pre vypracovanie ÚPN O Kostolná-Záriečie.
Žiadosť na umožnenie prechodu cez pozemok KN-C, parc. č. 591/4 v k.ú. KostolnáZáriečie, vo vlastníctve obce Kostolná-Záriečie, na pozemky parc. č. 257/5 a 249/7 vo
vlastníctve Ing. Petra Liptáka a manž. Ing. Romany Liptákovej, bytom Kožušnícka 917/17
Trenčín a vedenie prípojok inžinierskych sietí cez pozemky parc.č. 591/3 a 591/4 k
plánovanému RD žiadateľa.
Diskusia.
Uznesenia.
Záver.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie ďalších návrhov na zmeny v programe.
Poslanci ďalšie zmeny v programe nenavrhli.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu zasadnutia OZ :

Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci návrh programu počtom hlasov 6 schválili.
Bod č. 4
Starosta obce vyzval poslancov, aby navrhli členov komisie na otváranie obálok a posúdenie
prihlášok na hlavného kontrolóra obce Kostolná-Záriečie.
Poslanci za členov komisie navrhli :
1. Ing Ondrej Huraj
2. Ing. Milan Rehák
3. Mgr. Monika Spačková
4. Danka Minárechová - náhradníčka
Na otváranie obálok bol navrhnutý termín 18.1.2016 o 17.00 hod na obecnom úrade v KostolnejZáriečí.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na členov komisie.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za členov komisie na otváranie obálok a posúdenie prihlášok na
hlavného kontrolóra obce Kostolná-Záriečie.
Bod č. 5
Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce Kostolná-Záriečie na rok 2015 predniesla p. Psotná.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo uznesením č. 56/2015 zo dňa 15.12.2015
preplatenie dovolenky Ing. Petra Pilku za rok 2014 v celkovej výške 2155,06 EUR.
V súlade s ustanovením § 14, ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme vykonať 2.
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením a to presun rozpočtových prostriedkov nasledovne :
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia : 01.7.0
Ekonomická klasifikácia : 821005
- 2786 EUR
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia : 01.1.1
Ekonomická klasifikácia : 611
+ 2786 EUR
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za 2. zmenu rozpočtu obce Kostolná-Záriečie na rok 2015.
Bod č. 6
Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kostolná-Záriečie na
roky 2015-2023 predniesol starosta obce Ing. Miroslav Jančár.
Uviedol, že Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kostolná-Záriečie na roky

2015-2023 vypracovala na základe zmluvy Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra v priebehu
2. polroka 2015 na základe podkladov a pripomienok starostu obce a poslancov OZ. Hlavný cieľ
PHRSR obce Kostolná-Záriečie, ako aj ciele v rámci jednotlivých politík vychádzajú z §3 zákona
č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. :
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho
rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch
pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo
udržateľného rozvoja.
Návrh PHRSR bol zverejnený na internetovej stránke obce, bol k dispozícii k nahliadnutiu na
obecnom úrade a k jeho obsahu sa mohli v zákonnej lehote vyjadriť tak poslanci OZ ako i občania.
K návrhu PHRSR obce Kostolná-Záriečie vydal dňa 22.12.2015 Rozhodnutie odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody Okresného úradu Trenčín, v ktorom rozhodol že
návrh strategického dokumentu PHRSR obce Kostolná-Záriečie na roky 2015-2023 sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce KostolnáZáriečie na roky 2015-2023.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce KostolnáZáriečie na roky 2015-2023.
Bod č. 7
Návrh na Zadania pre vypracovanie ÚPN O Kostolná-Záriečie predniesol starosta obce Ing.
Miroslav Jančár.
Návrh zadania pre Územný plán obce Kostolná-Záriečie je spracovaný v zmysle ustanovení §2, §8
a §20 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a v znení §8 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii.
Zadanie pre vypracovanie ÚPN O Kostolná-Záriečie bolo vypracované odborne spôsobilou osobou
na základe uzatvorenej zmluvy v priebehu 2. polroka 2015.
Návrh Zadania bol zverejnený na internetovej stránke obce, bol k dispozícii k nahliadnutiu na
obecnom úrade a k jeho obsahu sa mohli v zákonnej lehote vyjadriť poslanci OZ i občania.
K návrhu Zadania pre vypracovanie ÚPN O Kostolná-Záriečie vydal dňa 16.12.2015 pod. č. OUTN-OVBP1-2015/023889-011/DJ Stanovisko Okresný úrad Trenčín, Odb. výstavby a bytovej
politiky, Odd. územného plánovania, ktorým predložený návrh Zadania odporúča schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia k predloženému návrhu Zadania pre vypracovanie ÚPN
O Kostolná-Záriečie :
OZ Kostolná-Záriečie :
a) berie na vedomie
- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu Zadania ÚPN - O
Kostolná-Záriečie
- stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. územného
plánovania, podľa §20, ods. 5, 6 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení
neskorších predpisov, (list číslo OU-TN-OVBP1-2015/023889-011/DJ zo dňa 16.12.2015),
ktorým doporučuje schválenie Zadania k ÚPN - O Kostolná-Záriečie.

b) schvaľuje Zadanie k Územnému plánu obce Kostolná-Záriečie, v zmysle § 20 ods. 7c
zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.
Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v ÚPN-O, podrobné požiadavky
na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
c) ukladá
spracovateľovi ÚPN-O vypracovať návrh riešenia ÚPN-O Kostolná-Záriečie, v súlade:
- s §22 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov,
- s §12 vyhlášky MŽP SR č. 55 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch(ÚPP)
a územnoplánovacej dokumentácii (ÚPD),
- so schváleným zadaním.
d) odsúhlasuje
že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Kostolná-Záriečie potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie MDVRR SR na spracovanie ÚPD.
Poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu uznesenia na schválenie Zadania pre vypracovanie
ÚPN O Kostolná-Záriečie.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za uznesenie na schválenie Zadania pre vypracovanie ÚPN O
Kostolná-Záriečie.
Bod č. 8
Starosta obce opätovne predniesol žiadosť Ing. Petra Liptáka a manž. Ing. Romany Liptákovej na
umožnenie prechodu cez pozemok KN-C, parc. č. 591/4 v k.ú. Kostolná-Záriečie, vo vlastníctve
obce Kostolná-Záriečie, na pozemky parc. č. 257/5 a 249/7 vo vlastníctve Ing. Petra Liptáka a
manž. Ing. Romany Liptákovej, bytom Kožušnícka 917/17 Trenčín a vedenie prípojok
inžinierskych sietí cez pozemky parc.č. 591/3 a 591/4 k plánovanému RD žiadateľa. Poslanci OZ
uznesením č. 57/2015 zo dňa 15.12.2015 odložili hlasovanie o prednesenej žiadosti na dnešné
zasadnutie OZ. Poslanci OZ sa dnešného dňa oboznámili so situáciou priamo v teréne obhliadkou.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí s c h v a ľ u j e :
Návrh na umožnenie prechodu cez pozemok KN-C, parc. č. 591/4 v k.ú. Kostolná-Záriečie, vo
vlastníctve obce Kostolná-Záriečie, na pozemky parc. č. 257/5 a 249/7 vo vlastníctve Ing. Petra
Liptáka a manž. Ing. Romany Liptákovej, bytom Kožušnícka 917/17 Trenčín a vedenie prípojok
inžinierskych sietí cez pozemky parc.č. 591/3 a 591/4 na pozemky parc. č. 257/5 a 249/7 k
plánovanému RD žiadateľov. K právu prechodu a uloženiu inžinierskych sietí žiadatelia vypracujú
návrh na zriadenie vecného bremena, ktorý predložia OZ Kostolná-Záriečie na schválenie.
Rozhodnutie o zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností bude podmienkou pre vydanie
kolaudačného rozhodnutia plánovaného rodinného domu žiadateľov. Poplatok za návrh zápisu
vecného bremena znášajú žiadatelia.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu uznesenia k žiadosti Ing. Petra Liptáka a manž. Ing. Romany
Liptákovej :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za, uznesenie k žiadosti Ing. Petra Liptáka a manž. Ing. Romany
Liptákovej.
Bod č. 9

Starosta obce otvoril diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Bod č. 10

Starosta obce predniesol návrh uznesení z VIII. zasadnutia OZ Kostolná-Záriečie.
Bod č. 11
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 29.12.2015
Prílohy:
Prezenčná listina
Uznesenia č. 60/2015 - 64/2015

Overovatelia : Danka Minárechová

Mgr. Monika Spačková

