Zápisnica
z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 29. januára 2016 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, založenej na obecnom úrade
- starosta obce
- poslanci OZ
- kandidáti na hlavného kontrolóra 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 a privítal všetkých
prítomných.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určil starosta obce p. Ľubicu Psotnú a za overovateľov zápisnice poslancov
Ing. Ondreja Huraja a p. Jozefa Macharu.
Bod č. 3
Starosta obce Ing. Miroslav Jančár skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ, poslankyňa p.
Alena Adašková sa ospravedlnila 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.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
Voľba hlavného kontrolóra obce Kostolná-Záriečie.
Žiadosť skupiny občanov na vrátenie finančnej čiastky 3000 EUR ako ich
spolufinancovania výstavby vodovodnej a kanalizačnej siete.
Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018.
Návrh na podanie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka na vybudovanie Chodníkov smer Drietoma.
Návrh na podanie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka na vybudovanie futbalového ihriska 33x18 m a multifunkčného ihriska
34x14,4 m.
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obce v zmysle zákona č. 226/2011.
Informácia o termínoch kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na 1. polrok
2016.
Informácia o činnosti obecného úradu.
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 Ing. Miroslav Jančár vyzval zástupcu starostu Ing. Ondreja Huraja aby previedol
voľbu hlavného kontrolóra obce v zmysle schválených podrobností o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra.
Poslanci OZ hlasovaním volili hlavného kontrolóra obce Kostolná-Záriečie :
Hlasovanie 1. kolo
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za - Ing. Katarínu Jaššovú za hlavného kontrolóra obce KostolnáZáriečie. Hlavný kontrolór bol v zmysle ods. 3 § 18a zákona č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení
zvolený v prvom kole súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Hlavný kontrolór je zvolený na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Bod č. 5
Starosta obce Ing. Miroslav Jančár predniesol žiadosť občanov Ing. Fabová, p. Palák s.č. 235, Mgr.
Kocián, Mgr. Kociánová s.č. 236, Ing. Kakody, p. Kakodyová s.č. 237, Phdr. Mikušová, p. Mikuš
s.č. 239, MVDr.Sirotný, Ing. Sirotná s.č. 240 aby suma 3000,- EUR (t.j. 600 ,- EUR na vlastníka
RD) bola navrhnutá a prejednaná na obecnom zastupiteľstve a bola zapracovaná do rozpočtu obce
Kostolná-Záriečie pre rok 2016 z dôvodu jej vrátenia vlastníkom.
Poslanci OZ hlasovali o žiadosti občanov.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi
Bod č. 6
Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017,2018 predniesla p. Psotná.
Podrobnejšie čiastky výdavkov zahrnutých v návrhu rozpočtu predniesol starosta obce Ing. Miroslav
Jančár.
Uniformy DHZ …...................................................................................... 1200 EUR
Obecný časopis …..................................................................................... 200 EUR
Projekt ihriská …........................................................................................ 2160 EUR

Verejné obstarávanie zhotoviteľa ihriská …............................................ 1080 EUR
Žiadosť o NFP …....................................................................................... 700 EUR
Verejné obstarávanie zhotoviteľa chodníky …........................................ 1000 EUR
Žiadosť o NFP …....................................................................................... 700 EUR
ÚPN O – vypracovanie …......................................................................... 9870 EUR
ÚPN O – obstaranie ….............................................................................. 2017 EUR
ÚPN O – správa o hodnotení vplyvov na ŽP …..................................... 1500 EUR
Kanalizačné prípojky k 3 RD pri EC …................................................. 8087,75 EUR
Kanalizačné prípojky k 3 RD pri EC naviac práce.................................. 246,06 EUR
Elektronická zabezpečovacia signalizácia OcÚ- úprava ….......................250 EUR
Elektronická zabezpečovacia signalizácia MŠ …....................................1000 EUR
Poslanci OZ hlasovali o prednesenom návrhu rozpočtu obce Kostolná-Záriečie na roky 2016, 2017,
2018.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za - Rozpočet obce na rok 2016 podľa kategórií bez programovej štruktúry
podľa prílohy:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2016
v€
216 390,00

Bežné príjmy

201 352,00

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

0,00
15 038,00

Výdavky spolu

216 390,00

Bežné výdavky

160 465,00

Kapitálové výdavky

24 050,00

Finančné operácie výdavkové

31 875,00

Hospodárenie obce

0

Poslanci OZ vzali na vedomie viacročný rozpočet podľa kategórií bez programovej štruktúry na roky 2017
- 2018:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2017
v€
211 135,00

Rozpočet na
rok 2018
v€
212 825,00

Bežné príjmy

205 135,00

206 825,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Výdavky spolu

211 135,00

212 825,00

Bežné výdavky

151 985,00

146 915,00

Kapitálové výdavky

25 000,00

20 000,00

Finančné operácie výdavkové

34 150,00

45 910,00

0

0

Hospodárenie obce
Bod č. 7

Starosta obce Ing. Miroslav Jančár predniesol návrh na podanie žiadosti obce o NFP v rámci
implementácie projektu "Chodníky smer Drietoma v obci Kostolná-Záriečie".
Operačný program : Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie : 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie : 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov.
Číslo výzvy : 13/PRV/2015
Aktivita č. 1.
Rozsah stavby :
Stavebná časť, verejné osvetlenie, miestny rozhlas.
Oprávnené výdavky:
Vysúťažená cena za dodávku diela : 74501,58 EUR s DPH.
Cena projektu : 2900 EUR (bola už obcou uhradená v roku 2015)
Stavebný dozor : 700 EUR
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti : 4350 EUR
Neoprávnené výdavky :
Verejné obstarávanie zhotoviteľa : 1000 EUR
Vypracovanie žiadosti o NFP : 700 EUR
Na základe požiadavky správcu komunikácie SC TSK Trenčín, TSK a Okresného úradu Trenčín
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií je obec povinná zabezpečiť odvodnenie
komunikácie. Náklady na odvodnenie nie sú súčasťou projektu a oprávnených nákladov, obec by
ich musela hradiť z vlastných zdrojov. Stavba má vydané právoplatné územné rozhodnutie a vydané
stavebné povolenie. Na základe verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ. Vzhľadom na
vysokú rozpracovanosť príprav projektu starosta obce navrhol schváliť návrh na podanie žiadosti a
zároveň hľadať technické a finančné riešenie odvodnenia cesty. V prípade, že sa prijateľné riešenie
nenájde a žiadosti o NFP bude vyhovené, obecné zastupiteľstvo zváži prípadné nepodpísanie
zmluvy o NFP z PPA.
Termín na podanie žiadosti : 9.2.2016
Poslanci hlasovali o návrhu na podanie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 na vybudovanie Chodníkov smer Drietoma, z uvedenými
podmienkami.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za - návrh na podanie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na vybudovanie Chodníkov smer Drietoma, s uvedenými
podmienkami.

Bod č. 8
Starosta obce Ing. Miroslav Jančár predniesol návrh na podanie žiadosti obce o NFP v rámci
implementácie projektu "Futbalové ihrisko 33x18 m a multifunkčné ihrisko 34x14,4 m s
osvetlením."
Operačný program : Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie : 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie : 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry.
Číslo výzvy : 12/PRV/2015
Aktivita č. 1.
Umiestnenie ihrísk je v priestore bývalého tenisového kurtu a terajšieho asfaltového ihriska.
Rozsah stavby :
Futbalové ihrisko 33x18 m s umelou trávou určené pre malý futbal, volejbal a multifunkčné ihrisko
s umelou trávou 34x14,4 m a s osvetlením určené pre tenis, volejbal, nohejbal, basketbal.
Oprávnené výdavky:
Predpokladaná cena za dodávku diela : 120 000 EUR s DPH.
Cena projektu : 2160 EUR.
Stavebný dozor : 1200 EUR (predpoklad)
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti : 5 000 EUR (predpoklad)
Neoprávnené výdavky :
Verejné obstarávanie zhotoviteľa : 1080 EUR
Vypracovanie žiadosti o NFP : 700 EUR
Pre pripojenie na el. energiu bude potrebné vybudovať el. prípojku zo zdrojov rozpočtu obce.
Poslanci hlasovali o návrhu na podanie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 na vybudovanie futbalového ihriska 33x18 m a multifunkčného
ihriska 34x14,4 m s osvetlením.
Termín na podanie žiadosti : 25.2.2016
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za - návrh na podanie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na vybudovanie futbalového ihriska 33x18 m a
multifunkčného ihriska 34x14,4 m s osvetlením.
Bod č. 9
Starosta obce Ing. Miroslav Jančár predniesol návrh na podanie žiadosti obce o dotáciu na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011. Dotácie na
spracovanie ÚPD obcí sú poskytované z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy, výstavby, a
regionálneho rozvoja SR. Dotáciu je možné poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80%
oprávnených výdavkov.
Oprávnené náklady na vypracovanie sú 6709 EUR, dotácia môže byť pridelená vo výške max 5367
EUR.
Žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné odovzdať do 28.2.2016.
Poslanci hlasovali o návrhu na podanie žiadosti obce o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011.

Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ schválili 6 hlasmi za návrh na podanie žiadosti obce o dotáciu na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011.

Bod č. 10
Informáciu o konaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2016 predniesla Mgr.
Spačková. Rozpis kultúrnych, spoločenský a športových podujatí :
Dátum
30.1.2016
6. 2.2016
13.2.2016

marec

Názov podujatia
Fašiangový ples
Maškarný ples pre deti
Obecná zabíjačka
Divadelné predstavenie

Organizátor
Obec a MO ÚŽS
Obec, MO ÚŽS
Obec, MOÚŽS, JD
Obec

Miesto konania
_____
Kultúrny dom ___________
Kultúrny dom
areál pri obecnom úrade___
Kultúrny dom

/divad.súbor Dolná Súča/
Zdobenie veľkonoč. vajíčok
ŠR
Materská škola
Výstava a burza rôzn. techník- Obec
Kultúrny dom
ručné práce_____________________________________________________________
2.4.2016
Upratovanie obce ku Dňu Zeme OZ VIVAX, Obec
30.4.2016
Stavanie mája – kopanie
jedenástok, veselica
Obec
parkovisko pri potravinách____
8.5.2016
Deň matiek
Obec
Kultúrny dom
28.5.2016
MDD – súťaže, hry, zábava____________________________________________
18.6.2016
Súťaž vo varení gulášov
spojená so zábavou HUNCÚTI Obec
areál pri OcÚ_______________
júl 2016
Športové popoludnie-turnaj
vo vybíjanej deti a mládež
Obec
areál pri OcÚ_______________
september
Hodový beh – II. ročník
Obec
malý, veľký okruh
2016
Hodový koncert
profiokruh_________________
október
Posedenie pre dôchodcov
Obec
Kultúrny dom
2016_______________________________________________________________________________
17.12.2016
Adventný koncert domácich
umelcov a hostí
Obec
Kultúrny dom
Štefanský hokejový turnaj Kostolná-Záriečie
kurty
Hokejový turnaj mikroregión
Trenčín štadión Gáboríka
Silvestrovský futbalový zápas Slobodní-Ženatí
Pod brehami
Poslanecká kapustnica
Obec
areál pri OcÚ
Rockové Vianoce
Obec, OZ VIVAX
Kultúrny dom_______________
2016

Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu Mgr. Spačkovej o kultúrnych, spoločenských a športových
podujatiach na rok 2016.
Bod č. 11
Informáciu o činnosti obecného úradu predniesol starosta obce Ing. Miroslav Jančár.
V mesiaci december 2015 bola ukončená výstavba kanalizačných prípojok k 3 RD pri EC.
V mesiacoch december 2015 a január 2016 sa činnosť úradu zamerala, okrem riešenia bežnej agendy,
hlavne na zabezpečovanie dokladov a územného a stavebného konania stavieb Chodníky smer Drietoma a ihrísk. Rovnako boli zabezpečované podklady pre prevedenie verejných obstarávaní na zhotoviteľov uvedených stavieb a ostatných potrebných služieb.

Externým pracovníkom bolo dokončené spracovanie dokumentácie obce pre krízové riadenie : CO,
Protipovodňový plán záchranných prác obce, Krízový štáb obce, Obrana štátu, Hospodárska mobilizácia.
Od 1.1.2016 došlo k zmene hospodárskej pracovníčky v MŠ, keď nastúpila Silvia Minárechová s
rozšírenou pôsobnosťou i na KD a DS. Starosta obce zabezpečil i podklady k žiadosti o príspevok z
ÚPSVaR na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie tak, aby dvaja pracovníci
mohli nastúpiť na drobné práce v obci od 1.3.2016. Príspevok tvorí 95 % z celkovej ceny práce, doba
zamestnania bude 9 mesiacov. V spolupráci s obcami mikroregiónu pokračovali konzultácie riešenia
nakladania s odpadmi v zmysle nového zákona o odpadoch. Starosta obce a Ing. Ondrej Huraj absolvovali stretnutie s navrhnutým spracovateľom monografie obce Mgr. Zmetákom. Prítomní sa dohodli, že Mgr. Zmeták navrhne členov pracovného kolektívu a pripraví cenovú ponuku na prvú časť
práce na monografii – výskume jednotlivých častí. Obec zabezpečovala i vydanie potrebných rozhodnutí o sociálnej pomoci pre občana. Obec pripravuje výrub drevín na pozemkoch obce (čerešňová
ulica, RK cintorín, pri potoku pri EC), v areáli CSS Lipa a pred obchodnou prevádzkou COOP Jednota.
Obec zabezpečuje v súlade s harmonogramom prípravu volieb do NR SR dňa 5.3.2016. Dňa
25.1.2016 prebehlo 1. zasadnutie okrskovej volebnej komisie. Volebná komisia je zložená zo 7. členov navrhnutých politickými stranami a zapisovateľkou.
Na stretnutí zo zástupcom ŽSR bolo dohodnuté, že ŽSR vyrobí a osadí oceľovú zábranu v podchode
v časti Ulička tak, aby bolo zabránené výjazdu cyklistov priamo na komunikáciu.
NDS pripravuje rekonštrukciu cesty I/50 (betónky) smerom od Drietomy po diaľničný privádzač.
Oprava zvršku cesty by mala trvať pri celkovej uzávere 3-4 mesiace. NDS navrhuje obchádzku po
ceste III/ 1864 cez obec Kostolná-Záriečie, ktorej vlastníkom je TSK a správcom Správa ciest TSK.
K riešeniu problematiky rekonštrukcie a obchádzky budú uskutočnené rokovania všetkých zainteresovaných. Starosta obce vo svojom stanovisku bude zastupovať záujmy obyvateľov obce tak, aby
prípadná obchádzka vedúca obcou čo najmenej poškodila život obyvateľov.
Bod č. 12

Starosta obce otvoril diskusiu.
Prvý diskusný príspevok predniesla p. Dagmar Mikušová, v ktorom žiadala, aby Obec KostolnáZáriečie podala pripomienku pri rokovaní s NDS, dať cestu v obci po rekonštrukcii tzv. betónky
do pôvodného stavu. Starosta obce na tento príspevok reagoval s tým, že podá návrh, aby pri
rekonštrukcii cesty bol uzatvorený len jeden jazdný pruh.
V druhom diskusnom príspevku opäť vystúpila p. Dagmar Mikušová. V zastúpení vlastníkov
novostavieb rodinných domov smer Drietoma poznamenala, že nahliadla do uznesení a zápisníc OZ
obce Kostolná-Záriečie od r. 2008, odkiaľ je zrejmá legitímnosť požiadavky na vymáhanie financií
od obce Drietoma. Poslanci OZ o danej veci rokovali, odsúhlasili žiadosť o finančné prostriedky od
obce Drietoma. Bol vypracovaný znalecký posudok, následne na to, bol zaslaný prípis č.j.297/2014
zo dňa 18.9.2014 na Obec Drietoma. Nakoľko Obec Drietoma na tento prípis nereagovala, bol
opäť zaslaný prípis – upomienka. Obec Drietoma ani na tento prípis nereagovala. Uviedla, že na
základe jej zistení sa požiadavka na finančné spolufinancovanie Obcou Drietoma zdá byť logická
a nechápe, prečo vedenie Obce Kostolná-Záriečie nerokuje s Obcou Drietoma a nepožaduje
finančné prostriedky, ktoré by mohla naša obec použiť na ďalšie investičné akcie.
Reagoval Ing. Ondrej Huraj – poslanec OZ, že v uzneseniach OZ Drietomy nebola zmienka
o spolufinancovaní. Znovu vysvetlil, že geodet zameral kanalizáciu obce Drietoma po koniec
kanalizácie obce Kostolná-Záriečie a nehlasoval za vrátenie peňazí vlastníkom RD preto, lebo sa
nedajú odhlasovať bez právneho titulu. Na tento príspevok reagoval aj Ing. Miroslav Jančár starosta obce Kostolná-Záriečie, opäť zdôraznil, že nebol prítomný pri rokovaní a ústnej dohode
bývalého starostu a vlastníkov RD, v zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené vrátenie financií a

