Zápisnica
z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 31. marca 2016 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 6 poslancov OZ
- 4 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. Beatu Bredschneiderovú a Ing. Milana Reháka.
Bod č. 3
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ a zasadnutie OZ je teda uznášania
schopné. Poslankyňa Danka Minárechová sa ospravedlnila.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína Jaššová sa ospravedlnila.
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.
Kontrola plnenia uznesení a informácia o činnosti obecného úradu.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2016 o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Kostolná-Záriečie.
Informácia komisie obecného zastupiteľstva zriadenej v zmysle Ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o odovzdaní oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostom obce Ing. Miroslavom Jančárom.
Návrh projektu otvorenia obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí.
Návrh na určenie využitia pozemku parc. reg. E, č. 14 v k.ú. Kostolná-Záriečie, (dvor
materskej školy).
Návrh na vypracovanie monografie obce Kostolná-Záriečie.
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 podal informáciu o plnení uznesení a o činnosti obecného úradu.
Informácia o plnení uznesení :
4.1. Uznesenie č. 68/2016 – žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020 na vybudovanie Chodníkov smer Drietoma, bol zaslaný dňa 8.2.2016
Poľnohospodárskej platobnej agentúre v Bratislave.
4.2 Uznesenie č. 69/2016 – žiadosť 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, bol zaslaný dňa 22.2.2016 PPA v Bratislava.
4.3 Uznesenie č. 70/2016 – žiadosť obce o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011, bola zaslaná dňa 22.2.2016 Ministerstvu dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave.
Informácia o činnosti obecného úradu.
4.4 V mesiaci február :
- sa uskutočnil detský maškarný ples, obecná zabíjačka,
- pracovníci ŽSR namontovali zábranu do podchodu pod železnicu,
- p. Ing. Jaššová a Ing. Orságová začali prípravu na znovu otvorenie obecnej knižnice,
4.5. TSK pripravuje realizáciu Vážskej cyklotrasy po existujúcej obslužnej komunikácii na pravej
strane derivačného kanála. TSK požiadal obec o spoluprácu pri vysporiadaní pozemkov pod
komunikáciou.
4.6 NKÚ expozitúra Trenčín zahájil 25.2.2016 kontrolu obce zameranú na účtovníctvo a
rozpočtovníctvo za rok 2015. Po pripravení požadovaných dokladov budú pracovníci expozitúry
kontrolu vykonávať v najbližšom období.
4.7 5. marca sa uskutočnili voľby do NR SR. Voľby v našej obci prebehli bez problémov a
komplikácií, poďakovanie patrí občanom za účasť, členom okrskovej komisie a zapisovateľke za
zabezpečenie volieb a Ing. Hurajovi za zastupovanie starostu obce počas jeho neprítomnosti.
4.8 V mesiaci marec nastúpili do práce dvaja zamestnanci na obecné práce. ÚPSVaR Trenčín na
základe uzatvorenej zmluvy prepláca obci 95% z ceny práce.
4.9 V mesiaci marec :
- sa pracovníci obce spolupodielali na výrube stromov pri obchodnej prevádzke COOP
Jednota,
- bol prevedený výrub stromov v obci,
- bolo prevedené orezanie stromov pri ceste k ihrisku Pod brehami,
- bola prevedená úprava priestorov pri požiarnej zbrojnici odvezením stavebnej sute na skládku
a uskladneného makadamu na úpravu cesty pod vŕškami.
4.10 10. marca 2016 zasadala komisia pre stavebný poriadok a životné prostredie za účasti
spracovateľov ÚPN O obce. Výsledkom bola informácia o problematike využitia územia v katastri
obce a boli dohodnuté základné podmienky.
4.11 21.marca 2016 sa uskutočnilo stretnutie poslancov so zostavovateľom monografie obce Mgr.
Igorom Zmetákom, kde ich podrobne informoval o predloženej ponuke a celkovom spôsobe
prípravy publikácie.
Bod č. 5
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2016 predniesla v zastúpení hlavnej
kontrolórky p. Ľubica Psotná.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí vzalo stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu
obce na rok 2016 na vedomie.

Bod č. 6
Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 predniesla v zastúpení hlavnej
kontrolórky obce p. Ľubica Psotná.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok a doplnkov k predloženému návrhu.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na
1. polrok 2016 schválili.
Bod č. 7
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Kostolná-Záriečie predniesol starosta obce Ing. Miroslav Jančár.
Starosta obce skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol
návrh VZN č. 42/2016 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
dňa 17.3.2016. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená žiadna
pripomienka.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2016 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kostolná-Záriečie.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh VZN č. 42/2016 o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Kostolná-Záriečie schválili, v súlade s § 12 ods.7 zákona č. 369/1990
z. z. t. j. súhlasom minimálne trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Bod č. 8
Informáciu komisie obecného zastupiteľstva zriadenej v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o odovzdaní oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostom obce Ing. Miroslavom Jančárom
predniesol starosta obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Kostolnej-Záriečí vzali informáciu na vedomie.
Bod č. 9
Návrh projektu otvorenia obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí predniesla p. Ľubica Psotná.
Návrh projektu obsahuje prílohy :
Č. 1 Štatút knižnice Kostolná-Záriečie.
Č. 2 Knižničný a výpožičný poriadok.
Č. 3 Cenová ponuka – Slovenská národná knižnica.
Č. 4 Cenová ponuka – Tricus, s.r.o.
Starosta obce pripomenul, že na prevádzku knižnice nie sú v rozpočte na rok 2016 vyčlenené
finančné prostriedky a navrhol nevyhnutné výdavky na kancelárske potreby a vybavenie uhradiť z
prostriedkov určených na kultúrne podujatia. Vybavenie technikou (PC a pod. ) riešiť z terajšieho
vybavenia v majetku obce.

Návrh štatútu obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí predniesla p. Ľubica Psotná.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu štatútu obecnej knižnice Kostolná-Záriečie.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh štatútu knižnice v Kostolnej-Záriečí schválili.
Návrh knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí predniesla
p. Ľubica Psotná.
Zástupca starostu Ing. Huraj a občan p. Šebesta vzniesli pripomienky k návrhu knižničného a
výpožičného poriadku :
Knižničný poriadok :
1. pripomienka – v článku 5 v bode 3 upraviť vetu: „Čitateľom sa môže stať každý občan
Slovenskej republiky, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle, alebo územnej pôsobnosti
knižnice, resp. je tu zamestnaný, alebo študuje“ na :“Čitateľom sa môže stať každý občan SR, ktorý
má trvalé alebo prechodné bydlisko v okrese Trenčín.
2. pripomienka – v článku 6 v bode 8 upraviť vetu –„Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť
zmenu mena, bydliska, zamestnávateľa, školy a vydanie nového občianskeho preukazu“ na „Čitateľ
je povinný bezodkladne oznámiť zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu“.
Výpožičný poriadok :
3. pripomienka – do článku 5 doplniť bod 4 ktorý znie : Pre prípadnú stratu vypožičaných
knižničných dokumentov stanoviť pre vymáhanie podľa bodu 3 tohto článku, ich hodnotu
v obstarávacej cene, v prípade bezodplatne nadobudnutých knižničných dokumentov oceniť tieto
reálnou hodnotou.
Pripomienky budú zapracované do knižničného a výpožičného poriadku.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice KostolnáZáriečie s uvedenými pripomienkami.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v
Kostolnej-Záriečí schválili.
Starosta obce navrhol vymenovať za knihovníčku obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí Ing.
Katarínu Jaššovú bez nároku na odmenu.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu vymenovať Ing. Katarínu Jaššovú za knihovníčku obecnej
knižnice v Kostolnej-Záriečí bez nároku na odmenu.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za schválili návrh na vymenovanie Ing. Kataríny Jaššovej
za knihovníčku obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí bez nároku na odmenu.

Bod. č. 10
Návrh na určenie využitia pozemku parc. reg. E, č. 14 v k.ú. Kostolná-Záriečie, (dvor materskej
školy) predniesol starosta obce Ing. Miroslav Jančár.
Obec Kostolná-Záriečie získala darovaním vlastnícke podiely pozemku parc. reg. E, č. 14 v k.ú.
Kostolná-Záriečie (dvor materskej školy) od občanov Kostolnej-Záriečia a iných vlastníkov.
Na základe ich požiadavky navrhol aby OZ prijalo uznesenie v nasledovnom znení :
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí určuje využitie pozemku parc. reg. E, č. 14 v k.ú.
Kostolná-Záriečie (dvor materskej školy) výlučne na pre účely obce a nie na komerčné využitie.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na určenie využitia pozemku parc. reg. E, č. 14 v k.ú. KostolnáZáriečie, (dvor materskej školy).
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo počtom hlasov 6 predložený návrh na určenie
využitia pozemku parc. reg. E, č. 14 v k.ú. Kostolná-Záriečie, (dvor materskej školy).
Bod č. 11
Návrh na vypracovanie monografie obce Kostolná-Záriečie predniesol starosta obce Ing. Miroslav
Jančár.
Uviedol, že obec Kostolná-Záriečie si v roku 2018 pripomenie 700. výročie prvej písomnej
zmienky o obci Kostolná a 420. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolné Záriečie.
Starosta obce navrhol, aby súčasťou osláv tejto udalosti bolo i vydanie reprezentačnej knižnej
publikácie o obci Kostolná-Záriečie. Za zostavovateľa monografie navrhol Mgr. Igora Zmetáka,
ktorý túto činnosť zabezpečoval i pri tvorbe publikácie Chocholná-Velčice, pozná našu obec a
okolité obce a má kontakty so spracovateľmi jednotlivých častí monografie. Na základe dohody
vypracoval časový harmonogram, rozdelenie tém/kapitol a predbežnú cenovú ponuku na
spracovanie výskumu. V návrhu je 270 strán, vrátane fotografií a obrazovej dokumentácie.
Predbežná cenová ponuka na výskum je 6001 EUR. Náklady na výskum sa môžu meniť vzhľadom
na rozsah výskumu jednotlivých častí. Ďalšie náklady bude predstavovať grafická príprava a tlač
publikácie. Poslanci OZ sa z Mgr. Zmetákom stretli na porade, kde ich podrobne informoval o
predloženej ponuke a celkovom spôsobe prípravy publikácie. Zo spracovateľmi jednotlivých častí
publikácie budú uzatvorené dohody o výskume a poskytnutí výstupov z nich. Mgr. Zmeták okrem
iného upozornil na možnosť získania finančnej podpory na spracovanie výskumu a vydanie
monografie z grantov Ministerstva kultúry SR. Predložená ponuka tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce pripomenul, že na spracovanie monografie nie sú v rozpočte na rok 2016 vyčlenené
finančné prostriedky. Navrhol, aby sa plnenie zmlúv so spracovateľmi dohodlo tak, aby úhrady
jednotlivých platieb boli realizované až po ukončení výskumu v roku 2017. Výdavky na tento účel
budú zahrnuté v rozpočte na rok 2017.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na vypracovanie monografie obce Kostolná-Záriečie.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo počtom hlasov 6
monografie obce Kostolná-Záriečie.

návrh na vypracovanie

Bod. č. 12 Starosta obce otvoril diskusiu k prejednávaným bodom a k všeobecným problémom
obce.
Prvý diskusný príspevok predniesla poslankyňa OZ Mgr. Monika Spačková. Navrhla, aby sa
upravila cesta od súp.č. 221 po súp. č. 219 z dôvodu otáčania sa motorových vozidiel a zničenia

cesty. Na to reagoval Ing. Huraj, že táto cesta nemá pevný podklad a bolo by finančne náročné dať
ju do vyhovujúceho stavu. Starosta obce uviedol, že na rok 2016 uvedená investícia nebola
v rozpočte obce a obec t.č. nemá dostatok finančných prostriedkov na túto investíciu.
V ďalšom diskusnom príspevku poslanci OZ Mgr. Monika Spačková, Alena Adašková a Jozef
Machara predniesli požiadavku občana Petra Duržu o pokračovaní vyvážania konárov pod vršky
a tak vytvárania nepovolenej skládky. Starosta obce na uvedenú sťažnosť reagoval s tým, že obec
musí v tejto veci urobiť nápravu a prisľúbil, že uvedenú skládku obec odstráni v čo najkratšom čase.
V diskusii p. Marek Sabo odporučil starostovi obce, aby riešil nevhodné správanie obyvateľa p.
Petra Duržu, ktorý slovne napáda spoluobčanov. Na toto odporučenie vyzval starosta obce Ing.
Miroslav Jančár, aby uvedení osočovaní obyvatelia podali na Obec Kostolná-Záriečie písomnú
sťažnosť. Pokiaľ obec takúto žiadosť zaeviduje bude ju riešiť v spolupráci s komisiou pre riešenie
mimoriadnych udalostí a verejného poriadku.
Ďalší diskusný príspevok predniesol p. Miroslav Vlna. Upozornil starostu obce, že vo VZN č.
41/2015 je chyba v čl. 18 ods. 1. „Daňovník je povinný požiadať o osobitné užívanie verejného
priestranstva podľa článku 19 ods. ...“ a má byť „Daňovník je povinný požiadať o osobitné užívanie
verejného priestranstva podľa článku 16 ods. ...“ Tiež poukázal na oneskorené zverejnenie prípisu č.
157/2016 – OR HaZZ – zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na web stránku obce o tri dni od
doručenia.
Bod č. 13
Starosta obce predniesol uznesenia z X. zasadnutia OZ Kostolná-Záriečie.
Bod č. 14
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 31.3.2016
Prílohy:
Prezenčná listina
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016.
Návrh na otvorenie obecnej v Kostolnej-Záriečí.
Štatút obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí.
Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Kostolnej-Záriečí
Ponuka na vypracovanie monografie obce Kostolná-Záriečie.
Uznesenia č. 72/2016 - 78 /2016.
Overovatelia:
Ing. Milan Rehák

Ing. Beáta Bredschneiderová

