Zápisnica
z XI. (mimoriadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 31. mája 2016 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 7 poslancov OZ
- hlavná kontrolórka obce
- 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 poslankyne
Alenu Adaškovú a Danku Minárechovú.
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 XI. zasadnutia OZ :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 43/2016 o určení výšky mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na
stravovanie.
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.
6. Návrh na uzatvorenie zmlúv na vývoz triedených častí komunálneho odpadu.
7. Návrh na účasť obce na projekte predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
odpadov.
8. Informácia o súčasnom stave zmlúv na vývoz zmesového komunálneho odpadu.
9. Návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena na pozemky reg. C, parc. č. 591/3
a 591/4 v k.ú. Kostolná-Záriečie, za účelom vybudovania inžinierskych sietí a prístupu
na pozemok, povinný obec Kostolná-Záriečie, oprávnení ing. Peter Lipták a manželka.
10. Návrh na zrušenie uznesenia OZ Kostolná-Záriečie č. 58/2015 zo dňa 15.12.2015
o možnosti vyhradenia parkovacích miest pred objektom CSS Lipa.
11. Diskusia.
12. Uznesenia.
13. 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 XI. zasadnutia OZ :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci návrh programu počtom hlasov 7 schválili.
Bod č. 4
Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 43/2016 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na
stravovanie.
Starosta obce uviedol, že v zmysle § 28 ods. (5) zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec určí výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole VZN.
Doteraz bola výška poplatku stanovovaná iným spôsobom, preto bolo potrebné napraviť tento stav a
predložiť návrh VZN.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok a návrhov k predloženému návrhu
VZN. Poslanci pripomienky nevzniesli.
Starosta obce skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol
návrh VZN č. 43/2016 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
dňa 13.5.2016. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená žiadna
pripomienka.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 43/2016 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na
stravovanie.
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 za návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 43/2016 o
určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na
stravovanie schválili, v súlade s § 12 ods.7 zákona č. 369/1990 z. z. t. j. súhlasom minimálne
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Bod č. 5
Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2016 o nakladaní s
komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.
Starosta obce uviedol, že obec je povinná prijať VZN v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 1.7.2016.
Text návrhu VZN č. 44/2016 bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce.
Starosta zdôraznil hlavné zásady nakladania a triedenia komunálneho odpadu :
1. Zmesový komunálny odpad – zber a zvoz odpadu ako i ostatné podmienky vzniku a
zániku povinnosti a platenia poplatku zostávajú nezmenené.
2. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku
poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určila obec vo Všeobecne
záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. DSO môžu občania odovzdať každú sobotu od 8.00 do 12.00
hodiny na zbernom mieste pri požiarnej zbrojnici.
3. Odpady z papiera môžu občania odovzdať na zbernom mieste v rovnakom termíne a čase

ako DSO alebo kedykoľvek do modrého kontajnera umiestneného pri obchodnej prevádzke.
4. Plasty budú zberané mobilným spôsobom z každej domácnosti tak ako v novom
intervale1 x za 4 týždne.
5. Triedený zber skla sa vykonáva tak ako doteraz prostredníctvom 3 ks farebne rozlíšených
zberných kontajnerov - zvonov, s vývozným intervalom 1x za mesiac, sú umiestnené na
stanovišti zberných pri obchodnej prevádzke.
6. Triedený zber odpadov z kovových obalov sa vykonáva prostredníctvom farebne
rozlíšených zberných kontajnerov. Odpad môžu občania odovzdať každú sobotu od 8.00
do 12.00 hodiny na zbernom mieste pri požiarnej zbrojnici.
7. Obaly a neobalové výrobky z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze
lepenky VKM (ďalej len „VKM“), (tetrapaky) nie je povinnosťou triediť. Napriek tomu,
že ide o značne objemnú zložku KO, navrhujeme triediť i tieto odpady.
Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných vriec, ktoré
môžu občania odovzdať na zbernom mieste rovnako ako iné odpady.
8. Obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a vyhlášky č. 371 MŽP SR od 1.1.2017
zabezpečí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad, parkov a cintorínov a určuje na zber :
- z verejných priestorov a cintorínov 5 ks veľkoobjemových kompostérov s objemom po
5000 l, umiestnených na určených miestach,
- na úpravu odpadu z drevín a konárov obecný štiepkovač,
- pre občanov kompostovacie zásobníky, 1 kompostovací zásobník s objemom 900 l pre
každú domácnosť, s individuálnym kompostovaním bez vývozného cyklu.
Zariadenia a technické vybavenie na kompostovanie sa obec bude snažiť získať na základe
účasti na projekte, ktorý je predmetom bodu č. 7 tohto rokovania.
9. Novinkou pri triedenom zbere biologických odpadov je povinnosť zaviesť a vykonávať zber
jedlých olejov a tukov z domácností. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne
odovzdať na zbernom mieste rovnako ako iné odpady.
Starosta obce navrhol doplnenie § 29 VZN 44/2016 o bod 6 ktorý znie:
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná-Záriečie
č. 21/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
Rovnako navrhol zmenu v prílohe č.1 VZN č. 44/2016 bod 5 :
Plasty vrecia …..................... 1 x za 4 týždne.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok a návrhov k predloženému návrhu
VZN. Poslanci pripomienky nevzniesli.
Starosta obce skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol
návrh VZN č. 44/2016 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
dňa 16.5.2016. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená žiadna
pripomienka.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2016 o nakladaní s
komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom, vrátane doplnenia a
zmeny navrhnuté starostom obce.
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 za návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2016 o
nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom, vrátane
doplnenia a zmeny navrhnutej starostom obce schválili, v súlade s § 12 ods.7 zákona č. 369/1990
z. z. t. j. súhlasom minimálne trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Bod č. 6
Starosta obce predniesol návrh na uzatvorenie zmlúv na zber a vývoz triedených častí komunálneho
odpadu :
1. Drobný stavebný odpad – Alena Jurčáková, Bošáca 259, prevádzka Kostolná-Záriečie,
stavebniny, zemné práce, recyklácia stavebných sutí, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky na
odvoz a recykláciu DSO.
2. Papier – na základe výberu zo spoločnosťou, ktorá ponúkne najlepšie cenové podmienky a
služby.
3. Plasty – vzhľadom na uzatvorenú zmluvu a iné záväzky obce Kostolná-Záriečie s obcou
Trenčianske Stankovce, dodržať v súčasnosti platnú zmluvu.
4. Sklo – Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 Trenčín – uzatvoriť dodatok k platnej zmluve.
5. Kovové odpady - Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 Trenčín – uzatvoriť dodatok k platnej
zmluve.
6. VKM – KURUC Company s.r.o. , Veľké Lovce, ktorá ponúkla odvoz tetrapackových obalov
zdarma.
7. Jedlé oleje a tuky z domácností – INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z MŠ.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok a otázok k predloženému návrhu VZN.
Poslanci pripomienky nevzniesli.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uzavretie zmlúv na zber a vývoz triedených častí komunálneho
odpadu tak ako ho predniesol starosta obce.
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 7 návrh na uzavretie zmlúv na zber a vývoz triedených
častí komunálneho odpadu schválili.
Bod č. 7
Starosta obce predniesol návrh na účasť obce na projekte predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov.
Podľa § 81 ods. (7) písm. b)/3 je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov.
Realizáciu tohto ustanovenia je možné zabezpečiť dvoma spôsobmi :
a) 1 nádoba o objeme 120 l pre každú domácnosť, s vývozným intervalom 1x za 14 dní od marca do
novembra. V tomto prípade náklady na zbernú nádobu a vývoz je možné zahrnúť do poplatku za
komunálny odpad a tým by značne vzrástli náklady občanov.
b) 1 kompostovací zásobník pre každú domácnosť, s individuálnym kompostovaní bez vývozného
cyklu. Náklady na kompostér je možné zahrnúť do poplatku za komunálny odpad. Odpadli by
náklady na vývoz. Aby bol kompost kvalitný a po krátkom čase použiteľný, je pri kompostovaní
potrebné dodržiavať predpísanú technológiu. Toto si vyžaduje ochotu občanov kompostovať.
Mnohé domácnosti kompostujú odpady zo záhrad už i v súčasnosti, po 1.1.2017 ale musí mať
systém kompostovania predpísanú formu a parametre. Obec sa musí jednotne rozhodnúť pre jeden z
uvedených spôsobov vykonávania zberu. Nie je možné ich deliť.
Pre zabezpečenie techniky na kompostovanie starosta obce navrhol účasť obce na projekte
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý by spracovali a podalo spoločne 7
obcí združenia Malokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu. V projekte by sa na základe výzvy
uchádzali o prostriedky z európskych fondov.
Náklady na vypracovanie projektu a žiadosti v predbežnej výške 2500 EUR by boli hradené z
prostriedkov združenia spoločne. Je to členský príspevok, ktorý obce platia združeniu podľa počtu
obyvateľov.

Predbežné maximálne náklady pre obec Kostolná-Záriečie:
1. kompostér 900 l …....................... 217 ks................................... 34 427,48 EUR
2. obecný štiepkovač …..................... 1 ks ….............................. 3 726,00 EUR
3. elektrický kompostér na kuch.odpad 1 ks …............................. 1 491,24 EUR
4. veľkoobjemový kompostér 5000 l
5 ks …............................. 2 086,92 EUR
5. osvetová kampaň ….........................................................................1 846,80 EUR
Celková cena projektu …..................................................................43 578,44 EUR
Spolufinacovanie obce vo výške 5% …............................................. 2 178,92 EUR
Spolufinancovanie na 1 obyvateľa ….................................................
3,25 EUR
Starosta vyzval poslancov na vyslovenie otázok a pripomienok k návrhu.
Poslanci pripomienky nevzniesli.
Poslanci v diskusii o tomto bode vyslovili pochybnosti nad tým či občania budú ochotní biologický
odpad separovať a či teda finančné prostriedky budú vynaložené účelne. Starosta obce uviedol, že v
rámci projektu bude prevedená i informačná osvetová kampaň pre občanov a že vidí v
kompostovaní najhodnejší spôsob likvidácie biologického odpadu. V prípade, že finančné
prostriedky v rámci predloženého projektu obce neobdržia bude potrebné likvidáciu biologického
odpadu riešiť opäť.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu účasti obce na projekte predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov tak ako ho predniesol starosta obce.
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh na účasť obce na projekte predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných odpadov schválili.
Bod č. 8
Starosta obce predniesol informáciu o súčasnom stave zmlúv na vývoz zmesového komunálneho
odpadu.
Obec Kostolná-Záriečie uzatvorila dňa 20.1.2006 zmluvu na vývoz komunálneho odpadu č.1 s
obcou Trenčianske Stankovce, s 1 ročnou výpovednou lehotou. K dnešnému dňu bolo uzatvorených
niekoľko dodatkov k tejto zmluve, posledný 11.1.2014. V roku 2015 boli celkové náklady na vývoz
KO (bez uloženia) 8310,65 EUR. V tomto roku predstavujú náklady na 1 vývoz 230 EUR.
Obec Trenčianske Stankovce podala v septembri 2014 žiadosť o poskytnutie prostriedkov z
recyklačného fondu na nákup repasovaného zberného vozidla. V žiadosti boli ako participujúce
obce uvedené Trenčianske Stankovce s počtom obyvateľov 3172 a kostolná-Záriečie 662. Žiadosti
bolo vyhovené a obec Tr. Stankovce uzatvorila zmluvu z recyklačným fondom 29.1.2015. Žiadateľ
sa zaviazal prevádzkovať činnosť najmenej do 31.12.2019. Vtedajši starosta obce Kostolná-Záriečie
Ing. Peter Pilko čestným prehlásením zo dňa 1.8.2014 zaviazal obec zapojiť sa do systému počas
obdobia definovaného v projekte. Obecné zastupiteľstvo v K-Z účasť obce na predmetnom projekte
neschvaľovalo. Z uvedeného vyplýva, že obec Kostolná-Záriečie je povinná využívať služby obce
Trenčianske Stankovce na vývoz KO do 31.12.2019 bez ohľadu na to za akú cenu ich obci
poskytuje. Z ponúk dvoch zberových spoločností vyplýva, že obec Kostolná-Záriečie platí naviac za
dopravu KO na skládku cca 153 EUR mesačne, t.j. 1836 EUR ročne a do konca obdobia zaplatí
naviac približne 6400 EUR.
Starosta obce navrhol preveriť možnosti odstúpenia obce Kostolná-Záriečie od projektu a
vypovedanie zmluvy o vývoze KO s obcou Trenčianske Stankovce.
Poslanci OZ Kostolná-Záriečie vzali informáciu starostu obce o stave zmlúv na vývoz ZKO na
vedomie.

Zástupca starostu obce Ing. Ondrej Huraj navrhol, vzhľadom na uvedené skutočnosti a na 1 ročnú
výpovednú dobu, poveriť starostu obce vypovedaním zmluvy na vývoz komunálneho odpadu
č.1/2006 medzi obcami Kostolná-Záriečie a Trenčianske Stankovce, uzatvorenej 20.1.2006.
V prípade, že by z odstúpenia obce Kostolná-Záriečie z projektu vyplývali obci Trenčianske
Stankovce sankcie, bude výpoveď zmluvy vzatá späť.
Bod. č. 9
K bodu č. 9 starosta obce uviedol, že poslanci OZ Kostolná-Záriečie uznesením č. 64/2015 zo dňa
29.12.2015 schválili 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 pozemky parc. č. 257/5 a
249/7 k plánovanému RD žiadateľov. K právu prechodu a uloženiu inžinierskych sietí žiadatelia
vypracovali návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena, ktorý predkladajú OZ Kostolná-Záriečie
na schválenie. Rozhodnutie o zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností bude podmienkou
pre vydanie kolaudačného rozhodnutia plánovaného rodinného domu žiadateľov.
Starosta obce predniesol návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena na pozemky reg. C, parc. č.
591/3 a 591/4 v k.ú. Kostolná-Záriečie, za účelom vybudovania inžinierskych sietí a prístupu na
pozemok, povinný obec Kostolná-Záriečie, oprávnení ing. Peter Lipták a manželka.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu zmluvy na zriadenie vecného bremena podľa predneseného návrhu :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo počtom hlasov 7 predložený návrh zmluvy na
zriadenie vecného bremena na pozemky reg. C, parc. č. 591/3 a 591/4 v k.ú. Kostolná-Záriečie, za
účelom vybudovania inžinierskych sietí a prístupu na pozemok, povinný obec Kostolná-Záriečie,
oprávnení ing. Peter Lipták a manželka.
Bod. č. 10
Starosta obce uviedol, že poslanci OZ Kostolná-záriečie schválili dňa 15.12.2015 uznesenie
č. 58/2015 o možnosti vyhradenia dvoch parkovacích miest pred objektom CSS Lipa, KostolnáZáriečie súp. číslo 9. Pri vypracovaní rozhodnutia bolo zistené, že predmetný pozemok KNC č.
616/3 v k.ú. Kostolná-Záriečie vlastní TSK a preto nie je v kompetencii obce K-Z takéto
rozhodnutie vydať.
Starosta obce predniesol návrh na zrušenie uznesenia OZ Kostolná-Záriečie č. 58/2015 zo dňa
15.12.2015 o možnosti vyhradenia parkovacích miest pred objektom CSS Lipa.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na zrušenie uznesenia OZ Kostolná-Záriečie č. 58/2015 zo dňa
15.12.2015 :
Hlasovanie :
Za : 7 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo počtom hlasov predložený návrh na zrušenie
uznesenia OZ Kostolná-Záriečie č. 58/2015 zo dňa 15.12.2015

Bod. č. 11 Starosta obce otvoril diskusiu k prejednávaným bodom a k všeobecným problémom
obce.
V diskusii vystúpil starosta obce s informáciou, že na základe schváleného VZN č. 44/2016 o
odpadoch bude možné uzatvoriť zmluvu s OZV do 30.6.2016, tak ako určuje zákon o odpadoch.
Starosta obce pripomenul poslancom, že najbližšie plánované zasadnutie OZ sa uskutoční
23.6.2016, na ktoré bude predložený na schválenie záverečný účet obce za rok 2015 s príslušnými
správami. Zároveň bude potrebné previesť zmenu rozpočtu obce na rok 2016. Vyzval poslancov aby
pripravili návrhy na zmenu a investičné aktivity, ktoré by obec realizovala.
Keďže sa nikto ďalší do diskusie neprihlásil starosta obce diskusiu ukončil.
Bod č. 12
Starosta obce predniesol uznesenia z XI. zasadnutia OZ Kostolná-Záriečie.
Bod č. 13
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 31.5.2016
Prílohy:
Prezenčná listina
VZN 43/2016
VZN 44/2016
Zmluva na zriadenie vecného bremena.
Uznesenia č. 79/2016 - 83 /2016.
Overovatelia:
Alena Adašková

Danka Minárechová

