Zápisnica
z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 15. decembra 2016 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,
- starosta obce
- 6 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
Danku Minárechovú a Ing. Milana Reháka.
Bod č. 3
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ a zasadnutie OZ je teda uznášania
schopné. Poslanec Ing. Ondrej Huraj sa ospravedlnil.
Starosta oznámil ospravedlnenie z neúčasti na zasadnutí OZ hlavnej kontrolórky obce Ing. Jaššovej.
Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Zároveň predniesol návrh programu zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
Kontrola plnenia uznesení a informácia o činnosti obecného úradu.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2016.
7. Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017.
9. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum
miest a obcí a návrh na úhradu mimoriadneho členského poplatku ZMOS.
10. Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017.
11. Návrh darovacej zmluvy darca Obec Kostolná-Záriečie obdarovaný RKC farnosť
Drietoma, finančný dar na účel opravy hodín a ovládania zvonov v kostole sv. Kozmu a
Damiána v Kostolnej-Záriečí.
12. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2017.
13. Uznesenia.
14. Záver.
Starosta obce vyzval poslancov OZ na vyslovenie návrhov na zmeny a doplnky v programe.
Poslankyňa Mgr. Monika Spačková navrhla program rozšíriť o bod č. 13 a to o informáciu
o zmenách členov komisie pre kultúru, školstvo, mládež a šport.

Starosta obce navrhol rozšíriť program zasadnutia OZ o ďalšie dva body a to :
Bod č. 14 :
Návrh protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce a to
pozemku KN-C parc. č. 102.
Bod č. 15 :
Návrh ceny na kúpu podielu 75/2160 pozemku KN E parc. č. 14 v k.ú. Kostolná-Záriečie.
Poslanci ďalšie zmeny v programe nenavrhli.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu zasadnutia OZ i s navrhnutými zmenami :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasy
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ návrh programu s navrhnutými zmenami počtom hlasov 6 za schválili.
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, okrem :
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. Podmienky kúpy 6 podielov sú
dohodnuté s vlastníkmi za cenu podľa znaleckého posudku, kúpna zmluva bude podpísaná a cena v
celkovej hodnote 305,36 EUR bude zaplatená do konca roku 2016. Kúpa zostávajúcich 2 podielov
vo výške podľa znaleckého posudku 152,68 EUR bude riešená začiatkom roka 2017. Cena za
podiely je predmetom bodu 14 tohto zasadnutia OZ.
4.3 Uznesenie č. 68/2016 – žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020 opatrenie 7, podopatrenie 7.2 na vybudovanie Chodníkov smer Drietoma :
PPA 11.10.2016 aktualizáciou výzvy č. 2 zmenila indikatívnu výšku finančných prostriedkov medzi
aktivitami. V aktivite č. 1 (chodníky) znížila o 9 mil. EUR a o rovnakú sumu zvýšila aktivity č. 2, 3,
4. Obci do dnešného dňa nebola doručená informácia o prijatí žiadosti. Vyhodnotenie žiadostí bude
prebiehať v roku 2017.
4.4 Uznesenie č. 69/2016 – žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020 opatrenie 7, podopatrenie 7.4 na vybudovanie futbalového ihriska 33x18 m a
multifunkčného ihriska 34x14,4 m s osvetlením :
PPA 10.10.2016 výzvu zrušila. Projekty a žiadosti budú postupne vracané jednotlivým žiadateľom.
4.5 Uznesenie č. 70/2016 – žiadosť obce o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011 : Na základe schváleného ÚPN O odovzdal
starosta obce dňa 14.11.2015 MDVARR doklady potrebné na úhradu dotácie.
4.6 Uznesenie č. 93/2016 - Zmluva na kúpu pozemku KN-C novovzniknutá parc. č. 112/2, o
výmere 110 m2, záhrada, v k.ú. Kostolná-Záriečie, (okolo kultúrneho domu), kupujúci obec
Kostolná-Záriečie predávajúci Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, za cenu 1 EUR, bola
podpísaná a dňa 7.12.2016 bol podaný návrh na vklad do katastra.
Informácia o činnosti obecného úradu.
4.7 V mesiaci október :
- spracovatelia jednotlivých častí monografie obce pokračovali v zbere údajov a informácií v
obci. V tejto súvislosti starosta uviedol informáciu, že monografia Chocholná-Velčice získala čestné
uznanie v súťaži Slovenská kronika v kategórii vedecká alebo vedecko-popularizačná monografia.
Monografiu obce Kostolná-Záriečie spracovávajú prakticky rovnakí autori, starosta obce vyslovil
nádej, že jej úroveň bude rovnako veľmi dobrá. Škoda len, že ochota občanov spolupracovať a
spolupodieľať sa na jej tvorbe je nedostatočná.
- do kultúrneho domu boli zakúpené nové obrusy,
- na základe prieskumu došlo k zmene poskytovateľa mobilných telefónnych služieb, keď
úspora by mala predstavovať cca 30% nákladov.

- 16.10. uskutočnilo sa stretnutie občanov narodených v rokoch 1918-1954.
- prebiehali aktivity a rokovania pred schválením ÚPN O.
4.8 V mesiaci november :
- 10.11. na mimoriadnom zasadnutí OZ bol schválený územný plán obce,
- vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť učiteľky MŠ je jej neprítomnosť riešená
zastupovaním,
- na návrh starostu obce bola zadaná výroba 15 ks hokejových dresov,
- 15.11. sa uskutočnilo uvítanie detí do života, z 9 narodených detí sa zúčastnilo 8,
- obec sa postupne zapája do elektronizácie verejnej správy a JISHM SR.
4.10 V mesiaci december :
- 4.12. prišiel do obce medzi deti Mikuláš,
- 5.12. pracovníci Okresného úradu Trenčín odboru starostlivosti o životné prostredie
vykonali v obci kontrolu výkonu štátnej správy starostlivosti o ŽP na úseku štátnej vodnej
správy. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
- bol vykonaný pravidelný servis plynového kotla v KD,
- bola zakúpená konštrukcia a záves do hlavnej sály KD, záves namontovali členovia DHZ.
4.11 Pracovníci obce v sledovanom období :
- udržiavali verejnú zeleň v obci a na cintorínoch, hrabali lístie,
- vykonávali upratovanie kyselky a zastávok SAD,
- úpravu zábradlia a chodníka pri ceste 1/61,
- podieľali sa na zbere triedených odpadov v zbernom mieste odpadov.
Pracovný pomer pracovníkov skončil 30.11.2016.
Starosta obce informoval o tom, že NR-ART s.r.o. Nitra podal na Okresnom súde v Trenčíne žalobu
o zaplatenie 98 428,45 EUR s príslušenstvom. Obec zatiaľ žalobu na vyjadrenie neobdržala iba
uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, ktorý rozhodoval ako odvolací súd o oslobodení žalobcu od
súdnych poplatkov. V prípade, že NR-ART s.r.o. bude trvať na žalobe, čaká obec dlhá, a finančne
náročná tŕnistá cesta k obhajobe svojich práv.
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
Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2016 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce uviedol hlavné zmeny, ktoré sú obsahom VZN 46/2016 oproti VZN č. 41/2015.
Pri dani zo stavieb a z bytov je navrhnuté zvýšenie ročnej sadzby dane z 0,05 EUR na 0,0625 EUR
za 1 m2 zastavanej plochy. Sadzba dane bola naposledy menená v roku 2013. Navrhnutá sadzba
predstavuje zvýšenie o 25%, čo pri zastavanej ploche 100 m2 je viac o 1,25 EUR ročne. Do
rozpočtu obce to prinesie 1000 EUR za rok 2017. Postupná úprava sadzby dane je potrebná i
vzhľadom na zvyšujúce sa výdavky obce v oblasti elektronizácie verejnej správy a potrebných a
požadovaných investičných akcií v obci v budúcnosti.
V návrhu VZN č. 46/2016 je úprava čl. 16 Daň za užívanie verejného priestranstva. Úplne je
vypustený bod 3 čl. 18 stanovujúci podmienky parkovania vozidiel na vyhradených miestach. Tento
bod VZN bol len ťažko vykonateľný. Parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách bude
potrebné riešiť komplexne i z pohľadu vlastníctva predmetných pozemkov a platnej vyhlášky o
premávke na pozemných komunikáciách.
V tejto súvislosti starosta apeloval na občanov, aby motorové vozidlá neparkovali na miestnych
komunikáciách ani na komunikáciách v správe TSK. V prípade, že vozidlá budú brániť
vykonávaniu zimnej údržby, táto nebude vykonávaná. Pri používaní techniky hrozí nebezpečenstvo
poškodenia parkujúcich vozidiel a prevádzkovatelia služieb zimnej údržby odmietajú komunikácie
čistiť.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Dochádza k zmene textu čl. 20, ktorý špecifikuje predmet poplatku v zmysle zákona č. 79/2015 o
odpadoch. Vzhľadom k tomu, že poplatok za rok 2016 nepokrýval všetky náklady obce na
likvidáciu odpadov, je pre rok 2017 navrhnuté jeho zvýšenie. Zvýšenie sadzby poplatku z 0,050 na
0,055 EUR na 1 osobu/deň, čo je z 18,25 na 20,075 EUR na 1 osobu/1 rok, t.j. ročné zvýšenie o
1,825 EUR na 1 osobu/1 rok. Toto zvýšenie o 10 % prinesie zvýšenie príjmu obce o 1150 EUR.
Kalkulácia nákladov na likvidáciu odpadov je v prílohe tejto zápisnice.
Starosta upozornil na skutočnosť, že celkové náklady obce na likvidáciu odpadov môžu svojim
správaním vo veľkej miere ovplyvniť i samotní občania a to dôslednou separáciou odpadu. Za
vývoz a likvidáciu plastov, papiera, skla a kovových obalov obec nič neplatí. To, že sa tieto odpady
nedostanú do zmesového komunálneho odpadu, ovplyvní jeho hmotnosť a tým aj poplatok za
množstvo skládkovaného odpadu, ktorý tvorí podstatnú časť nákladov obce.
Výšku nákladov obce ovplyvňuje i množstvo veľkoobjemových kontajnerov, ktoré obec vyvezie na
skládku. V kontajneroch sa často nachádza i záhradný odpad, ktorý do komunálneho odpadu
nepatrí.
V návrhu VZN č. 46/2016 je vypustený celý čl. 29, ktorý zahŕňal systém zberu. Túto problematiku
rieši VZN č. 44/2016 o odpadoch.
Následne starosta obce predniesol text hlavných častí VZN 46/2016.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok a dotazov k predloženému VZN č.
46/2016. Poslanci pripomienky nepredniesli.
P. Ján Vražda v pripomienke navrhol, aby sa sadzba dane zo stavieb odvíjala od trhových cien
nehnuteľností v obci. Starosta obce uviedol, že by bolo neobjektívne stanoviť priemernú cenu
nehnuteľností v obci. Každá obec poskytuje svojim občanom služby, ktoré financuje z daní
a poplatkov a výška miestnych daní súvisí i s cenou týchto služieb.
Starosta obce skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol
návrh VZN č. 46/2016 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
dňa 30.11.2016. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k návrhu VZN uplatnená
žiadna pripomienka.
Starosta obce vyzval poslancov aby hlasovali o predlženom návrhu VZN č. 46/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh VZN č. 46/2016 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady návrh schválili v súlade s § 12
ods.7 zákona č. 369/1990 z. z. t. j. súhlasom minimálne trojpätinovej väčšiny prítomných.
poslancov.
Kalkulácia nákladov na likvidáciu odpadov je v prílohe tejto zápisnice.
Bod č. 6
Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2016 predniesla p. Ľubica Psotná.
Starosta obce uviedol výdavky obce, ktoré sú zahrnuté v návrhu 2. zmeny rozpočtu.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu 2. zmeny rozpočtu na rok 2016
Poslanci pripomienky nevyslovili a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2016 schválili.
Bod č. 7
Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018 predniesla p. Ľubica Psotná.
Starosta obce uviedol finančné aktivity obce, ktoré sú zahrnuté v návrhu rozpočtu.

Rozpis aktivít je v prílohe tejto zápisnice.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu predniesla v zastúpení p. Ľubica Psotná.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu rozpočtu na roky 2016, 2017,
2018.
Poslanci pripomienky nevyslovili a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu rozpočtu
na rok 2016.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh rozpočtu na rok 2016 schválili.
Poslanci OZ zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019.
Bod č. 8
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017 predniesla v zastúpení hlavnej
kontrolórky obce p. Ľubica Psotná.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok a podnetov k návrhu plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017.
Poslanci pripomienky nevyslovili a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1. polrok 2017.
Bod č. 9
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum miest a obcí a
návrh na úhradu mimoriadneho členského poplatku ZMOS predniesol starosta obce.
Uviedol, že na VI. zasadnutí OZ dňa 17.9.2015 predniesol informáciu o tom, že obec sa zapojila do
projektu Dátové centrum obcí a miest. Hlavným cieľom tohto projektu je sprístupniť a zlepšiť
poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy.
Realizácia projektu bude znamenať zvýšenie úrovne vo vybavenosti nášho úradu IT infraštruktúrou
a významné zlepšenie možností vo využívaní informačných technológií pracovníkmi obce a
občanov. Na projekte DCOM participuje ZMOS a ministerstvo financií SR. Úvodná časť projektu
bola financovaná z fondov EÚ, pre ďalšie obdobie požaduje ZMOS na tento účel úhradu
mimoriadneho poplatku vo výške 1 EUR na jedného obyvateľa obce, t.j. 676,0 EUR na rok 2017.
Ďalej starosta obce predniesol text dodatku k zmluve o pripojení.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému
Dátové centrum miest a obcí a návrh na úhradu mimoriadneho členského poplatku ZMOS na rok
2017 vo výške 676,0 EUR.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh termínov konania zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2017 návrh schválili.
Bod č. 10
Starosta obce predniesol návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017.
23. 3.2017 – štvrtok
22. 6.2017 - štvrtok
21. 9.2017 – štvrtok
14.12.2017 - štvrtok

Zasadnutia OZ sa uskutočnia v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí o 17.00 hodine.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.
Starosta obce vyzval poslancov k vysloveniu pripomienok k návrhu termínov zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2017.
Poslanci OZ nemali pripomienky k návrhu termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu termínov konania zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh termínov konania zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2017 návrh schválili.
Bod č. 11
Návrh darovacej zmluvy darca Obec Kostolná-Záriečie obdarovaný RKC farnosť Drietoma,
finančný dar na účel opravy hodín a ovládania zvonov v kostole sv. Kozmu a Damiána v KostolnejZáriečí, predniesol starosta obce. Navrhol, aby výška daru bola 500,00 EUR.
Vyzval poslancov OZ na vyslovenie iných návrhov a na hlasovanie o návrhu.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu darovacej zmluvy darca Obec Kostolná-Záriečie obdarovaný RKC
farnosť Drietoma, finančný dar vo výške 500 EUR.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za schválili návrh Darovacej zmluvy darca Obec
Kostolná-Záriečie, obdarovaný RKC farnosť Drietoma, finančný dar vo výške 500 EUR na účel
opravy hodín a ovládania zvonov v kostole sv. Kozmu a Damiána v Kostolnej-Záriečí.
Bod č. 12
Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2017 predniesol starosta obce.
Uviedol, že žiadateľom o finančnú dotáciu je RK Cirkev Biskupstvo Nitra a je určená na Centrum
voľného času v Trenčíne na rok 2017. Centrum navštevujú 3 žiaci z Kostolnej-Záriečia.
Starosta obce požiadal poslancov OZ o návrhy.
Starosta obce skonštatoval, že mu nie je známa činnosť akú žiaci v centre voľného času vykonávajú. Túto informáciu nemajú ani poslanci OZ ani občania prítomní na zasadnutí. Z tohto dôvodu
starosta obce navrhol tento bod programu presunúť na najbližšie zasadnutie OZ a o výške finančnej
dotácie rozhodnúť až po získaných informáciách o činnosti centra.
Poslanci OZ s návrhom súhlasili.
Bod č. 13
Poslankyňa Mgr. Monika Spačková predniesla doplnený bod programu č. 13 a to informáciu o
zmene členov komisie pre kultúru, školstvo, mládež a šport.
Členovia Boris Rehák, Ladislav Cingel, Marta Sabová sa vzdali svojho členstva. Novou členkou
komisie sa stala Mgr. Edita Kociánová.
Poslanci OZ zobrali informáciu o zmene členov komisie pre kultúru, školstvo, mládež a šport na
vedomie.
Bod č. 14
Doplnený bod do programu a to Návrh protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z
majetku SR do vlastníctva obce a to pozemku KN-C parc.č. 102 predniesol starosta obce.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu :

Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za schválili Návrh protokolu o prechode vlastníctva
nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce a to pozemku KN-C parc.č. 102, o výmere
110m2, druh pozemku ostatné plochy.
Bod č. 15
Doplnený bod do programu a to návrh ceny na kúpu podielu 75/2160 pozemku KN E parc. č. 14 v
k.ú. Kostolná-Záriečie (dvor materskej školy) predniesol starosta obce. Uviedol, že vlastníčka
uvedeného podielu p. Muráriková nesúhlasí z cenou stanovenou znaleckým posudkom, ktorý dala
vypracovať obec, t.j. 5,12 EUR za 1 m2, pri veľkosti podielu 21,3 m2 je cena 109,06 EUR, ale
požaduje cenu 13,0 EUR za 1m2 t.j. 276,90 EUR.
Starosta obce vyzval poslancov na vyjadrenie k predloženému návrhu.
V krátkej diskusii prítomní zhodnotili navrhnutú cenu za podiel i sťažené možnosti obce využiť
v budúcnosti pozemok, v prípade, že pozemok nebude obec vlastniť ako jediný podielnik.
Následne poslanci OZ hlasovali o návrhu :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za schválili návrh na kúpu podielu 75/2160 pozemku KN
E parc. č. 14 v k.ú. Kostolná-Záriečie (dvor materskej školy) od predávajúcej Márie Murárikovej za
cenu 13,0 EUR za 1m2, t.j. za 276,90 EUR.
Bod č. 16
Starosta obce otvoril diskusiu k všeobecným problémom obce.
V rámci diskusie vystúpil Ing. Ján Vražda, odovzdal poslancom fotografickú snímku mapy obce
z vyznačením dvoch pozemkov v časti „Humná“, ktoré sú vo vlastníctve obce. Žiadal informáciu, či
je možné aby v budúcnosti obec predala prípadnému záujemcovi tieto pozemky za podmienok
hodných osobitného zreteľa ako v prípade nehnuteľností rodinný dom súp. č. 104 a pozemky parc.č.
85 a parc. č. 86 p. Štefanovi Kvasnicovi. Starosta obce odpovedal, že je to v princípe možné.
Ďalej v diskusii vystúpil p. Pavol Bakalík. Vo vystúpení sa vrátil k XIV. zasadnutiu OZ, na ktorom
bol schválený ÚPN O a ktorého sa nemohol zúčastniť. Predložil prítomným kópiu zastavovacieho
plánu z roku 1971 , na ktorom je zakreslený plán zastavania lokality „ Humná“. Na základe tohto
plánu bol postavený rodinný dom p. Bakálika súp. č. 116 i p. Vraždu súp. č. 114 P. Bakálik citoval
zo zápisnice požiadavku p. Vraždu o vyslovenie verejného prísľubu poslancov na zmenu ÚPN O.
Zo spôsob schválenia ÚPN O nesúhlasil. Vyslovil požiadavku aby cesta do obvodu „Humná“ bola
v ÚPN O zachovaná, s tým, že je to požiadavka i ďalších vlastníkov pozemkov v lokalite. Podľa
jeho informácie, rodina p. Vraždu prejavila záujem o kúpu vedľajšieho pozemku vo vlastníctve p.
Márie Hlávekovej. Vyslovil názor, že iniciátori petície dezinformovali občanov a podpisy získali
i od tých, ktorí v lokalite pozemky nevlastnia a teda problém sa ich netýka.
Na príspevok p. Bakálika reagovala poslankyňa p. Alena Adašková. Podporila vyjadrenie o dezinformácii občanov pri petícii, týkajúcej sa termínu prípadného vyvlastňovania pozemkov v súlade
s návrhom ÚPN O.
Ing. Ján Vražda v reakcii na príspevky odmietol tvrdenie, že by niekto z jeho rodiny kontaktoval p.
Hlávekovú so záujmom o kúpu pozemku. Ďalej uviedol, že pri návštevách občanov v súvislosti
s petíciou o okamžitom vyvlastňovaní pozemkov občanov a záujme developera o výstavbu v lokalite neinformoval on ale p. Masaryk. Uviedol, že občania, ktorí petíciu podpísali sú dospelí ľudia
a jej podpisom vyslovili svoj názor a požiadavku.
V ďalšej diskusii na tému začlenenia stavebného obvodu „Humná“ a prístupovej komunikácie do
ÚPN O prítomní občania pokračovali vo vyjasňovaní si názorov a obhajovaní svojich záujmov.

Starosta obce vstúpil do diskusie a prečítal uznesenia z XV. Zasadnutia OZ, ktoré boli schválené
a ktoré dopĺňajú uznesenie o schválení ÚPN O. Ďalej vyslovil názor, že Ing. Ján Vražda zastupuje
svoje osobné záujmy.
P. Bakálik vzniesol otázku, prečo obec neorganizovala v tomto roku hromadné očkovanie psov.
Starosta obce uviedol, že očkovanie psov nie je obec povinná organizovať. V prípade záujmu občanov alebo na výzvu veterinára obec očkovanie umožní. Ing. Ján Vražda uviedol, že vzhľadom na to,
že obec vyrubuje daň za psov mala by očkovanie organizovať.
Poslankyňa Mgr. Spačková vyjadrila nespokojnosť s tým, že občania opakovane nerešpektujú
nariadenie obce o neumiestňovaní nádob na KO na verejných priestranstvách.
Navrhla, aby obec upozornila písomne občanov o povinnosti umiestňovať nádoby, okrem dňa vývozu, na vlastných pozemkoch. Starosta obce vyzval poslancov OZ aby zistili a oznámili mená občanov, ktorí nariadenie nerešpektujú. Ing. Ján Vražda požadoval, aby sa skontrolovali i verejné priestranstvá na ktorých majú občania dlhodobo uskladnený stavebný, prípadne iný materiál.
Poslanci OZ v návrhu odporúčali starostovi obce, aby cez web stránku obce vyslovil menovite
poďakovanie darcom podielov pozemku v MŠ.
Keďže do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta obce diskusiu ukončil.
Bod č. 16
Starosta obce predniesol uznesenia z XV. zasadnutia OZ Kostolná-Záriečie.
Bod č. 17
Starosta obce poďakoval poslancom za prácu pre obec v uplynulom kalendárnom roku. Rovnako
poďakoval i všetkým občanom a členom organizácií v obci, hlavne Únii žien Slovenska, Dobrovoľnému hasičskému zboru, Jednote dôchodcov Slovenska a členom komisie pre kultúru, ktorí sa svojim nezištným pričinením podieľali na aktivitách organizovaných pre občanov našej obce. Zaželal
všetkým prítomným i ostatným občanom šťastné, veselé a milostiplné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný nový rok 2017.
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 19.12.2016
Prílohy:
Prezenčná listina
Prílohy podľa textu
Uznesenia č. 97/2016 - 105/2016.
Overovatelia zápisnice :
Danka Minárechová

Ing. Milan Rehák

Príloha č. 1 Kalkulácia nákladov na likvidáciu odpadov.

Kalkulácia nákladov – odpady
Zmesový komunálny odpad

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Zber EUR
Skládka EUR tony
Zber EUR
Skládka EUR
Tr.Stankovce Dežerice
M.Pedersen
Luštek
8468
3780
105
8310
4094
108
8313
3952
108
4200
2000
108
2880
2385
108
5760
4768

Spolu EUR
12248
12404
11906
11465 Alternatíva
10528 Alternatíva

Veľkoobjemový kontajner
Rok

Vývoz EUR

Skládka EUR tony
Dežerice
388
128 3,45
388
200 5,41

2017

Spolu EUR
4 x rok objemný odpad
4 x rok cintorín

516
588

Nebezpečný odpad
Rok

odvoz EUR
M.Pedersen

2017

tony
42

Likvidácia EUR Manipulácia
M.Pedersen
0,5
240
112

Spolu EUR
2x rok

394

Rekapituácia nákladov
Zmesový KO
VOK objem
VOK cintorín
Nebezpečný
Elektroodpad
Oleje a tuky
Papier
Plasty
Sklo
Spolu

11465
516
588
394
0
0
0
0
0
12963

Drobný stavebný odpad
Vývoz EUR
Predpoklad
5t/rok

Skládka EUR tony
Kontajner 7 dní Manipulácia Manipul. Spolu EUR
Jurčáková
kontajner
dvor
15
120
5
34
12
119
300

Príloha č. 2 Finančné aktivity obce zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Bežné
Názov
Poplatok ZMOS (DCOM)
Údržba výpočt. Techniky
Údržba SW
Správa web stránky
Monografia obce
Inventár lavičky 4 x
Maľovanie KD
Maľovanie DS
Zamestnanec
Oprava MK
Oprava prívodu NN do OcÚ

Kapitálové
EUR Názov
670,00 Detské ihrisko MŠ
150,00 Oplotenie pož. Zbrojnice
450,00 Akustická úprava hl. Sály KD
600,00 Prívod vody Trokan, Sabo, Bariš
6500,00 Úprava priestoru pri Žáčikovej
800,00 Rozšírenie a úprava MR
700,00 Projekt rekonštrukcia OcÚ
100,00 Projekt dostavby PZ
6000,00 Rekonštrukcia vykurovania + kotol MŠ
2000,00 Chodník pri DS
1800,00

spolu:

19770,00 Spolu :

Celkom :

45370,00

EUR
5000,00
2000,00
4500,00
2000,00
2500,00
2000,00
1800,00
1800,00
1800,00
2200,00

25600,00

