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

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 5 poslancov 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
Alenu Adaškovú a Ing. Ondreja Huraja.
Bod č. 3
Starosta obce skonštatoval, že sú prítomných 4 poslanci OZ a zasadnutie OZ je teda uznášania
schopné. Poslanci Ing. Milan Rehák, Mgr. Monika Spačková a Jozef Machara sa ospravedlnili.
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.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
Kontrola plnenia uznesení a informácia o činnosti obecného úradu.
Prerokovanie výsledkov kontroly NKU.
Oboznámenie s nedostatkami v práci hlavného kontrolóra obce v roku 2015 na
základe zistení kontroly NKÚ.
Informácia o výsledkoch kontroly okresnej prokuratúry Trenčín.
Návrh na úhradu jednorazového členského príspevku obce do Združenia obcí
Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.
Žiadosť Rastislava Kročila bytom Drietoma č. 333 na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
obce KN-E parc. č. 434/1 a 435/6 v k.ú. Kostolná-Záriečie.
Žiadosť Stanislava Baďuru a Ivany Slavíkovej bytom Kostolná-Záriečie č. 23 na
odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce KN-C parc.č. 150/2 v k.ú. Kostolná-Záriečie.
Diskusia.
Uznesenia.
Záver.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie návrhov na zmeny a doplnky v programe.
Poslanci ďalšie zmeny v programe nenavrhli.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu zasadnutia OZ :
Hlasovanie :
Za : 4 hlasy

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ návrh programu počtom hlasov 4 za schválili.
O 17.15 hodine sa dostavil na rokovanie OZ poslanec Jozef Machara. Počet prítomných poslancov
pre ďalšie rokovanie bolo 5.
Bod č. 4
Starosta obce podal informáciu o plnení uznesení a o činnosti obecného úradu.
Informácia o plnení uznesení :
4.1 Uznesenia prijaté OZ v Kostolnej -Záriečí v tomto volebnom období boli splnené, plnenie
uznesení týkajúcich sa žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z Programu
rozvoja vidieka trvajú, rovnako i uznesenie týkajúce sa žiadosti obce o dotáciu na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obce.
4.2 Plnenie uznesenia č. 47/2015 týkajúce sa vysporiadania zostávajúcich podielov pozemku parc.
reg. E, č. 14, v k.ú. Kostolná-Záriečie (dvor materskej školy) trvá, rokuje sa s vlastníkmi podielov a
pripravujú sa kúpne zmluvy, ktoré budú uzatvorené do konca roka 2016.
Informácia o činnosti obecného úradu.
4.3 V mesiaci júl :
- spracovatelia jednotlivých častí monografie obce postupne zahájili zber údajov a informácií v
obci,
- starosta obce a pracovníčka obce vypracovali návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolou NKÚ,
- prebiehala príprava prerokovania ÚPN O
- na základe výzvy okresnej prokuratúry v Trenčíne predložil starosta obce ku kontrole
administratívne spisy týkajúce sa konania o udeľovaní súhlasu na výrub drevín. Kontrola bola
ukončená upozornením prokurátora na porušenia zákonov dňa 26.8.2016. Upozornením sa
podrobnejšie zaoberáme v bode 7 dnešného zasadnutia,
- Drevovýroba p. Kročil Drietoma vyrobil zdarma jedálenský stôl do MŠ,
- starosta obce zakúpil novú kosačku na trávu, z dôvodu poruchy starej,
- za spolupráce s členmi kultúrnej komisie bola zahájená príprava na riešenie akustiky hlavnej
sály KD,
4.9 V mesiaci august :
- 2.8. sa uskutočnilo prerokovanie návrhu ÚPN O za účasti pozvaných zainteresovaných orgánov
a inštitúcii a občanov,
- starosta obce na základe ponuky na výrobu kalendárov na rok 2017 špeciálne pre našu obec,
vyzval občanov na ich objednanie, na základe objednávok predpokladáme výrobu 200 ks,
- v rámci príprav priestorov MŠ na nový školský rok obec zakúpila 2 ks nových dverí do
interiéru a zabezpečila montáž elektronického zabezpečovacieho zariadenia.
4.10 V mesiaci september :
- starosta obce v spolupráci s okresným úradom Trenčín odborom výstavby a bytovej politiky
hľadal možnosti riešenia nelegálnej stavbe rekreačnej chaty pod vodojemom. Výsledkom je súhlas
obce s vydaním dodatočného povolenia stavby,
- spracovatelia častí monografie obce postupne pokračovali v zbere údajov a informácií o obci,
- starosta obce a pracovníčka obce vypracovali a zaslali správu o plnení opatrení na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou NKÚ.
- starosta obce vyzval dodávateľov plynu na preloženie nových ponúk,
- starosta obce zahájil prieskum na technické riešenie zlepšenia akustických pomerov v hlavnej
sále KD,
- bolo prevedené zameranie a zakreslenie skutkového stavu objektu obecného úradu ako

príprava na vypracovanie energetického hodnotenia budovy a žiadosti o finančný príspevok na
rekonštrukciu,
na základe ponúk bude zmenený operátor mobilných služieb,
- členovia DHZ previedli preskúšanie funkčnosti protipožiarnych zariadení v obci
- členky Únie žien Slovenska previedli upratovanie KD
4.11 Pracovníci obce sa v sledovanom období :
- udržiavali verejnú zeleň v obci a na cintorínoch,
- odstraňovali skládku odpadu, vykonávali upratovanie kyselky a zastávok SAD,
- vykonávali zasypanie priestoru nad na pivnicou pri OcÚ,
- previedli údržbu búdy na účely skladu triedených odpadov,
- podieľali sa na zbere triedených odpadov v zbernom mieste odpadov.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie otázok a pripomienok k tomuto bodu programu.
Poslanci obce pripomienky nevyslovili.
Poslanci zobrali informáciu starostu obce o plnení prijatých uznesení a o činnosti obecného úradu na
vedomie.
Bod č. 5
Správu o výsledkoch kontroly NKÚ predniesol starosta obce. Uviedol, že o predbežných výsledkoch
kontroly informoval na poslednom zasadnutí OZ 23.6.2016. Kontrola bola ukončená odovzdaním
protokolu o kontrole dňa 24.6.2016. Prerokovanie výsledkov kontroly je preto možné až na dnešnom
zasadnutí OZ.
Starosta obce informoval o zistených nedostatkoch, ktoré sú uvedené v protokole o výsledku kontroly.
NKÚ SR expozitúra Trenčín vykonala kontrolu od 25.2.2016 do 31.5.2016, protokol o kontrole bol
predložený 22.6.2016 a prerokovaný 24.6.2016. Kontrolovaným obdobím bol rok 2015 a súvisiace
obdobie.
Kontrolou v oblasti účtovníctva boli preverené dlhodobý hmotný majetok, bankové úvery
a ostatné záväzky, týkajúce sa návratných zdrojov financovania, záväzky po lehote splatnosti a po
splatnosti do 60 dní. Kontrolou v oblasti rozpočtu boli preverené príjmové a výdavkové finančné
operácie, vybrané bežné príjmy a výdavky a vybrané kapitálové príjmy a výdavky s vykonaním
analýzy rozpočtového hospodárenia. Ďalej bol preverený vnútorný kontrolný systém, zverejňovanie
povinných informácií a postupy vo verejnom obstarávaní.
Kontrolou boli zistené viaceré porušenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, keď stav dlhu k bežným príjmom v kontrolovanom období, ani pred ním, nebol hlavnou
kontrolórkou oznámený MF SR. Obec spláca dva bankové úvery z rokov 2007 a 2010. K 31.12.2015
bol stav dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho roka na úrovni 66,38%, dlhová služba na úrovni
9,42%. Kontrola odporúča v roku 2016 uhradiť okrem bežných splátok aj mimoriadnu splátku v sume
aspoň 6000 EUR, aby stav dlhu klesol pod hranicu 50% bežných príjmov roku 2015. Ďalej odporúča
v budúcnosti vyvinúť maximálne úsilie k zvýšeniu daňových aj nedaňových príjmov a v roku 2016
zabezpečiť prebytok hospodárenia.
Zákon nebol dodržaný v zatriedení bežných výdavkov rozpočtu a neboli vykonané všetky
zmeny rozpočtu v transferoch a v bežných výdavkoch. Záväzky po lehote splatnosti neboli uvedené
vo finančnom výkaze o stave bankových účtov a záväzkov čím nebolo dodržané opatrenie o
predkladaní informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu.
Postupy verejného obstarávania podlimitnej zákazky na dodávku stavebných prác pre vybudovanie
kanalizačných prípojok neboli v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Kritériom pre výber
dodávateľa boli platobné podmienky a cena bez určenia či ide o ekonomicky najvýhodnejšiu alebo
najnižšiu cenu. Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách, ktorých hodnota bola rovnaká alebo vyššia
ako 1000 EUR neboli zverejnené v profile obce na webovom sídle Úradu pre VO.

Zámena pozemkov bola zaúčtovaná až pri účtovnej závierke a nie v deň uskutočnenia
účtovného prípadu. Faktúra za systémovú podporu softvéru nebola časovo rozlíšená, ale v plnej miere
zaúčtovaná do nákladov na nesprávny účet.
Zákon o účtovníctve bol porušený nezaradením 1/2 spoluvlastníckeho podielu obce k pozemku
parc. č. 45 v k.ú. Kostolná-Záriečie, o výmere 310 m2, neuvedením vlastníctva cenných papierov –
akcií TVK v hodnote 850 EUR. Obec mala na liste vlastníctva zapísanú neexistujúcu stavbu
(kapustníkovec) a novostavba pohostinstva nebola po kolaudácii zapísaná do evidencie nehnuteľností
v katastri.
Ustanovenia zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti neboli splnené, keď obec
nemala vytvorený vnútorný kontrolný systém a vnútorný predpis prijímania a vybavovania podnetov
súvisiacich s protiprávnym, nekalým, neetickým či nehospodárnym konaním a taktiež anonymnými
oznámeniami o závažnej protispoločenskej činnosti.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám nebol dodržaný zverejnením jednej zmluvy až
po troch mesiacoch od uzavretia zmluvy, štyroch zmlúv takmer po mesiaci od ich uzavretia a tri
zmluvy neboli zverejnené, na viacerých zmluvách bola nesprávne uvedená ich účinnosť.
Kontrolný orgán skonštatoval, že chyby zistené v zatriedení výdavkov rozpočtu neboli
významné a nemali vplyv na výsledok rozpočtového hospodárenia. Nedostatky zistené v účtovaní
nákladov, vo vykazovaní majetku a záväzkov boli svojim obsahom významné pre používateľa, ale vo
finančnom vyjadrení neovplyvnili významne správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovnej
závierky.
Starosta obce informoval, že na základe záverov kontroly NKÚ a zápisnice o prerokovaní
protokolu boli do určeného termínu 8.7.2016 prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov. Do určeného termínu 8.9.2016 bola NKÚ predložená správa o plnení resp. splnení
prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.
Uznesenie OZ z dnešného zasadnutia o prerokovaní výsledkov kontroly bude na základe požiadavky
zaslaná predsedovi NKÚ SR.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok k výsledkom kontroly NKÚ ako i k
predloženej správa o plnení resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov.
Poslanci obce pripomienky nevyslovili.
Poslanci OZ zobrali správu starostu obce o výsledkoch kontroly NKÚ na vedomie.
Poslanci OZ prerokovali výsledky kontroly a plnenie resp. splnenie prijatých opatrení na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov.
Bod č. 6
Starosta obce, na základe opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ, oboznámil
poslancov OZ s nedostatkami v práci hlavného kontrolóra obce v roku 2015. V roku 2015 bola
hlavnou kontrolórkou obce p. Agáta Holešová.
Stav dlhu k bežným príjmom v kontrolovanom období, ani pred ním, nebol hlavnou kontrolórkou
oznámený MF SR. HK nepredložila OZ návrh plánu práce na rok 2015, pričom má povinnosť
predložiť plán činnosti raz za šesť mesiacov. Následne je povinná predložiť správu o výsledkoch
kontroly obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. HK nevypracovala správu o kontrolnej
činnosti za rok 2015, ktorú predkladá najmenej raz ročne.
Starosta obce pripomenul poslancom, že hlavného kontrolóra volí a odvoláva OZ, má v kompetencii
ako i povinnosť vykonávať komplexnú kontrolu obce. Poslanci OZ by mali sledovať činnosť HK a
vyžadovať dôsledné plnenie povinností predpísaných zákonom.
Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie pripomienok k nedostatkom v práci HK.
Poslanci obce pripomienky nevyslovili.
Poslanci OZ informáciu starostu obce o nedostatkoch v práci hlavného kontrolóra obce v roku 2015
zobrali na vedomie.

Bod č. 7
Starosta obce predniesol informáciu o výsledkoch kontroly Okresnej prokuratúry Trenčín.
Dňa 18.7.2016 bola obci doručená žiadosť Okresnej prokuratúry Trenčín na predloženie kompletných
administratívnych spisov týkajúcich sa konania o udeľovaní súhlasu na výrub drevín za obdobie od
1.1.2013 do 15.7.2016.
Starosta obce v určenej lehote 10 dní predložil 1 spis z roku 2014, 2 spisy z roku 2015 a 3 spisy z
roku 2016.
Dňa 26.8.2016 bolo na základe kontroly predložených spisov obci doručené „upozornenie
prokurátora“ na porušenie a zároveň dôsledné dodržiavanie príslušných zákonov.
Zistené porušenia zákonov :
Spis z roku 2014 neobsahoval list vlastníctva pozemku, katastrálnu mapu z vyznačením dreviny v
teréne ani doklad o úhrade správneho poplatku.
Spisy z rokov 2015 a 2016 neobsahovali opis zdravotného stavu drevín, zo spisu nebolo možné zistiť
či a ako obec posudzovala najmä funkciu a význam dreviny pre životné prostredie. Z vykonaných
miestnych obhliadok neboli spísané zápisnice, ktoré tvoria podklad pre rozhodnutie. V dvoch
prípadoch nebola žiadateľom určená náhradná výsadba, ktorú je potrebné viazať na konkrétne druhy
drevín. Obec vyberala správny poplatok v nesprávnej výške 6,50 EUR (10,-EUR).
Ďalej boli nesprávne vyznačené doložky právoplatnosti po dni vzdania sa odvolania. Obec neviedla
evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.
Na základe upozornenia prokurátora starosta obce prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov a
zároveň o tom informoval prokurátora v požadovanej lehote.
Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie pripomienok k nedostatkom zisteným pri kontrole
udeľovaní súhlasu na výrub drevín.
Poslanci obce pripomienky nevyslovili.
Poslanci OZ informáciu starostu obce o výsledkoch kontroly Okresnej prokuratúry Trenčín zobrali
na vedomie.
Bod č. 8
Starosta obce predniesol návrh na úhradu jednorazového členského príspevku obce do Združenia
obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.
Starosta obce informoval o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov na realizáciu aktivít projektu „Združenie bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
a mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“ v celkovej výške 12.000,-€. V súlade so
zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 191TN040009 je potrebné preukázať
skutočne vynaložené prostriedky a následne bude čiastka refundovaná poskytovateľom. Na základe
uvedených skutočností správna rada združenia uznesením rozhodla o povinnosti členov združenia
(verejný sektor) uhradiť jednorazový členský príspevok na základe vopred určených kritérií (1,20 ,€ na občana). Uvedená čiastka bude vrátená jednotlivým obciam v plnej miere po vyplatení zmluvnej
čiastky poskytovateľom. Pre obec Kostolná-Záriečie príspevok predstavuje sumu 784,80 EUR.
Starosta obce vyzval poslancov na vyslovenie pripomienok a doplnkov k predloženému návrhu.
Poslanci OZ pripomienky ani návrhy nepredniesli.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na úhradu jednorazového členského príspevku vo výške 784,80
EUR
Hlasovanie :
Za : 5 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 5 za návrh na úhradu jednorazového členského príspevku
obce do Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka. vo
výške 784,80 EUR schválili.

Bod č. 9
Starosta obce predniesol žiadosť Rastislava Kročila bytom Drietoma č. 333 na odkúpenie
pozemkov vo vlastníctve obce KN-E parc. č. 434/1 o výmere 682 m2 a 435/6 o výmere 938 m2,
oba druh ostatné plochy v k. ú. Kostolná-Záriečie, za účelom budúcej výstavby rodinného domu.
Pozemky sa nachádzajú v Kostolnej v časti rieky, pri lávke cez Drietomicu.
Starosta obce vyzval poslancov OZ aby sa vyjadrili k návrhu.
Starosta obce uviedol, že v návrhu spracovávaného územného plánu obce je toto územie určené ako
obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné. ÚPN O bude platný až po jeho
schválení obecným zastupiteľstvom.
Po jeho schválení môže obec stanoviť konkrétne podmienky pre výstavbu RD (vybudovanie
komunikácie, inžinierskych sietí, atď.). Pri predaji majetku obce je obec povinná postupovať v
zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Starosta obce navrhol predaj pozemkov vo vlastníctve obce KN-E parc. č. 434/1 a 435/6 na základe
žiadosti Rastislava Kročila bytom Drietoma č. 333 neschváliť a pri prípadnom predaji postupovať
tak ako je uvedené v tejto zápisnici.
Poslanci OZ hlasovali o žiadosti na predaj pozemkov KN-E parc. č. 434/1 a 435/6 :
Hlasovanie :
Za : 0 hlasov
Proti : 5

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 proti neschválili predaj pozemkov vo vlastníctve obce KN-E parc. č.
434/1 a 435/6 na základe žiadosti Rastislava Kročila bytom Drietoma č. 333.
Bod č. 10
Starosta obce predniesol žiadosť Stanislava Baďuru a Ivany Slavíkovej bytom Kostolná-Záriečie č.
23 na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce KN-C parc.č. 150/2 v k.ú. Kostolná-Záriečie.
Pozemok je záhrada nachádzajúca sa za pozemkom, ktorý žiadatelia kúpili spolu s RD č. 23.
Pozemok je súčasťou areálu požiarnej zbrojnice v blízkosti objektu PZ.
Starosta obce vyzval poslancov OZ aby sa vyjadrili k návrhu.
Poslanci diskutovali o návrhu a skonštatovali, že predmetný pozemok môže obec v budúcnosti
využiť na rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice alebo na iný verejnoprospešný účel.
Starosta obce pripomenul, že pri predaji majetku obce je obec povinná postupovať v zmysle zákona
o majetku obcí.
Poslanci OZ hlasovali o žiadosti na predaj pozemku KN-C parc.č. 150/2 :
Hlasovanie :
Za : 0 hlasov
Proti : 5

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ počtom hlasov 5 proti neschválili predaj pozemkov vo vlastníctve obce KN-C parc.č.
150/2 na základe žiadosti Stanislava Baďuru a Ivany Slavíkovej bytom Kostolná-Záriečie č. 23
Bod č. 11
Starosta obce otvoril diskusiu k prejednávaným bodom a k všeobecným problémom obce.
Príspevok starostu obce do diskusie :
V súvislosti s pripravovanou monografiou obce starosta obce s poľutovaním skonštatoval, že záujem
občanov o pomoc na jej príprave je minimálny. Písomná i osobná žiadosť starostu o spoluprácu
občanov sa stretla s nezáujmom. Bez spolupráce občanov príslušné časti monografie nedosiahnu
požadovanú faktografickú úroveň.
Starosta obce vyjadril i nespokojnosť s uplatňovaním VZN o odpadoch niektorými občanmi. Do
každej domácnosti bol doručený informačný materiál o spôsobe nakladania s triedenými odpadmi v
obci. Napriek tomu je odpad ukladaný na miestach v rozpore s prijatým VZN. Odpad je ukladaný

pred bránu zberného miesta, pri kultúrny dom, materskú školu. Do kontajnera na papier pri obchodnej
prevádzke je ukladaný i iný druh odpadu ako handry a pod. Veľkým problémom v obci je i spaľovanie
plastov vo vykurovacích zariadeniach. Je až neuveriteľné, že občania pália plasty. Všetky totiž je
možné odovzdať na odvoz a likvidáciu a občana to nič nestojí. Ďalším problémom je neustále pálenie
rastlinného odpadu zo záhrad a polí. Tento odpad je potrebné kompostovať. Niektorí občania sa
sťažujú na toto nezákonné spaľovanie a žiadajú starostu obce aby pristúpil k riešeniu týchto
priestupkov sankcionovaním vinníkov. V prípade, že sa situácia nezmení bude sa musieť stať starosta
žandárom a tieto priestupky riešiť.
V diskusii p. Dominik Lesay požiadal o informáciu o termíne vybudovania chodníka smer Drietoma
pri novostavbách súp. č. 235 – 241.
Odpovedal mu starosta obce a to nasledovne: Obec Kostolná-Záriečie podala v riadnom termíne (vo
februári 2016) žiadosť o dotáciu podľa výzvy Ministerstva pôdohospodárstva. Do dnešného dňa
výzva nebola hodnotená a nie je známy výsledok.
Keďže do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta obce diskusiu ukončil.
Bod č. 12
Starosta obce predniesol uznesenia z XIII. 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, 30.9.2016
Prílohy:
Prezenčná listina
Uznesenia č. 89/2016 - 92/2016.
Overovatelia zápisnice :
Alena Adašková

Ing. Ondrej Huraj

