Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 15. decembra 2014 v sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, založenej na obecnom úrade
- predchádzajúci starosta
- novozvolený starosta obce
- novozvolení poslanci OZ
7
- náhradníci na poslancov
1
- hlavná kontrolórka obce
- členovia MVK
2
- zamestnanci obce
3
- obyvatelia
19

Pozvánky boli doručené všetkým pozvaným, obyvatelia boli oboznámení o čase a mieste konania
ustanovujúceho OZ miestnym rozhlasom a pozvánkou s návrhom programu v úradnej tabuli obce
v termíne v súlade s § 12 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Bod č. 1
Zasadnutie otvoril predchádzajúci starosta obce Ing. Peter Pilko krátkym príhovorom, v ktorom
zhodnotil svoje dlhoročné pôsobenie vo funkcii starostu obce. K prítomným sa prihovorila hlavná
kontrolórka obce p. Agáta Holešová,
v ktorom poďakovala predchádzajúcim poslancom
a predchádzajúcemu starostovi, popriala novým poslancom OZ a novozvolenému starostovi veľa
úspechov.
Ďalej pokračoval predchádzajúci starosta obce:
„Vážené poslankyne, poslanci, novozvolený starosta obce, hlavná kontrolórka, podpredseda
miestnej volebnej komisie, členovia MVK, vážení prítomní, vítam vás na prvom ustanovujúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2014-2018, ktoré bolo zvolené dňa
15. novembra 2014. Dnešný program obsahuje časť oficiálnu, slávnostnú - správu miestnej volebnej
komisie o výsledkoch volieb do samosprávnych orgánov obce a zloženie sľubu starostu obce
a poslancov OZ.
Bod č. 2
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce p. Ľubicu Psotnú.
Bod č. 3
Účasť na dnešnom rokovaní je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto
zápisnice. Teraz prosím podpredsedníčku miestnej volebnej komisie, aby podala správu o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 15.11.2014.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som podala informáciu o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce konané dňa 15.11.2014 v budove kultúrneho domu Kostolná-Záriečie.
Miestna volebná komisia, zároveň okrsková volebná komisia pracovala v zložení:
Marek Bredschneider – predseda
Viera Vraždová – podpredseda
Ing. Júlia Hrušovská – člen
Mgr. Anna Granačková – člen
Emília Stopková – člen
Ľubica Psotná – zapisovateľka

Komisia počas volebného dňa nezaznamenala žiadne sťažnosti na priebeh volieb. Členovia komisie
nezasahovali do hlasovania voličov. Možnosť hlasovania formou prenosnej volebnej schránky využilo
16 voličov.

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov ...........
Počet zúčastnených voličov ...................................................
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
do obecného zastupiteľstva
................................................
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
starostu obce ..........................................................................

Starostom obce bol zvolený:

541
375
359
374

Miroslav Jančár, Ing. , nezávislý kandidát
s počtom 150 platných hlasov

Počet platných hlasov na funkciu starostu ďalších kandidátov:
Peter Pilko, Ing. , nezávislý kandidát
141
Katarína Jaššová, Ing., nezávislá kandidátka
51
Erika Masáriková, Bc., SIEŤ
32
Poslancami obecného zastupiteľstva boli zvolení:
P.č.
Meno a priezvisko
Pol.strana, hnutie
Počet hlasov
_____________________________________________________________
1.
Ondrej Huraj, Ing.
SIEŤ
255
2.
Beáta Bredschneiderová
KDH
230
3.
Monika Spačková, Mgr.
TIP
221
4.
Jozef Machara
SDKÚ-DS
199
5.
Alena Adašková
SDS
186
6.
Danka Minárechová
SMER-SD
170
7.
Anna Paulínyová
SDS
158
Náhradníci na poslanca obecného zastupiteľstva
1.
Katarína Jaššová
nezávislá kandidátka

154

V mene svojom i vo funkcii podpredsedu miestnej volebnej komisie ďakujem všetkým
zúčastneným voličom, členom volebnej komisie. Novozvoleným poslancom a starostovi prajem veľa
zdravia a síl do ich budúcej práce.
Ďakujem.
Bod č. 4
Predchádzajúci starosta obce Ing. Peter Pilko vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Miroslava
Jančára k zloženiu sľubu, ktorý prevzal insignie obce a zložil sľub starostu obce pre obdobie 20142018.
Bod č. 5
Novozvolený starosta obce ďalej vyzval takto novozvolených poslancov:
„Teraz prosím, aby novozvolení poslanci povstali a zložili sľub poslanca, ktorý prednesiem a následne
prevzali osvedčenie o zvolení poslanca OZ, ktoré by potvrdili i podpisom do pamätnej knihy obce.
Ďakujem.“

Bod č. 6
Novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Jančár vystúpil pred prítomných s nasledovným príhovorom:

Váţené pani poslankyne, páni poslanci, váţení občania.
Viac ako 20 rokov na tomto mieste a pri tejto príleţitosti stál jeden a ten istý človek, bývalý
dlhoročný starosta Ing. Peter Pilko. Je moţno symbolické, ţe ho v tejto funkcii striedam
práve ja. Pred 24 rokmi som sa spolu s ním angaţoval v zmenách vo vtedajšom vedení obce
vyvolaných tzv. neţnou revolúciou.
Počas obdobia pôsobenia p. Pilku sa zmenil politický systém, zmenila sa obec a zmenili sa i
ľudia.
Vtedajšiu revolučnú eufóriu slobody vystriedalo v mnohých prípadoch sklamanie a
kaţdodenný boj obyčajných ľudí o preţitie.
Obce sa stali relatívne samostatnými. Prevzali veľa kompetencií od štátu, ale spôsob
financovania zabezpečuje len beţnú prevádzku a minimálne moţnosti rozvoja.
Napriek tomu, sa za pomoci úverov a dotácií, v našej obci podarilo vybudovať vodovod a
kanalizáciu. Obec je plynofikovaná, i keď veľa domácností prešlo z finančných dôvodov na
vykurovanie drevom. Dobudovali sa chodníky, rekonštruoval sa kultúrny dom a budova
materskej školy, postavilo sa pohostinstvo.
Obec bola súčasťou rozsiahlej modernizácie ţelezničnej trate, vplyvom ktorej sa zmenila i
dopravná situácia v obci i mimo nej. Rozvinula sa i individuálna bytová výstavba stavbou
nových rodinných domov v okrajových častiach obce ako i v centrálnej zóne, niekoľko
starších domov bolo zrekonštruovaných.
Za prácu vykonanú pre obec patrí môjmu predchodcovi vďaka a uznanie. Rovnako patrí
poďakovanie i poslancom obecného zastupiteľstva, ktorým sa skončilo funkčné obdobie.
Samozrejme, ţe nie všetko sa za dvadsať rokov podarilo, tak ako by si občania ţelali.
Obec pripustila zdevastovanie jedíného funkčného športoviska – tenisového kurtu. Vo fáze
prípravy projektu modernizácie ţelezničnej trate sa mohlo viac pozornosti venovať
opatreniam na zlepšenie dopravnej situácie a autobusovým zastávkam na ceste I/61.
Nedostatkom v práci obecného úradu bola, i mnou veľakrát kritizovaná, nedostatočná
informovanosť občanov i poslancov.
Výsledky komunálnych volieb nevnímam ako víťazstvo nad súpermi, ale ako výzvu. Výzvu k
tomu aby som svojou prácou vo funkcii starostu dokázal občanom, ktorí mi dali svoj hlas, ţe
svoje sľuby dokáţem splniť. Občanom, ktorí hlasovali za iných kandidátov, sa budem snaţiť
ukázať, ţe moja snaha o prácu pre obec je úprimná.
Môj volebný program je všeobecne známy. Postupnými krokmi ho budem napĺňať, v úzkej
spolupráci z obecným zastupiteľstvom a občanmi.
V prvom rade sa zameriam na, to čo je pre mňa alfou a omegou a čo ani nebude stáť veľké
investičné prostriedky a to je zlepšenie informovanosti občanov o ţivote v obci a o práci
obecného úradu.
Dôleţitou úlohou v najbliţšom období bude príprava rozpočtu obce aby sme, vzhľadom na
úverové zaťaţenie, boli v čo najkratšom čase schopní financovať ďalšie projekty.
Rozpočet obce na rok 2015 nebolo moţné pre krátkosť času zodpovedne pripraviť tak, aby
sme ho mohli schváliť do konca roka 2014. Hospodárenie obce v roku 2015 preto zahájime v
rozpočtovom provizóriu.
Ak sú rozpracované rozvojové projekty v obci, ktoré sú súlade s potrebami obce a občanov,
budeme v nich pokračovať. Otvorený som i novým aktivitám a podnetom.
Za veľmi dôleţité povaţujem i vytvorenie podmienok na to, aby deti a mladí ľudia mohli
zmysluplne vyuţívať svoj voľný čas športovými a kultúrnymi aktivitami. Kultúrny dom sa

musí stať ozajstným domovom pre všetkých občanov a spoločenské organizácie v obci.
V predchádzajúcom politickom systéme v obci aktívne pracovali i spoločenské organizácie,
ktoré dnes uţ svoju činnosť nevyvíjajú. Napríklad chovatelia, hasiči, mládeţ. Iste ich činnosť
mala v tom období i politický aspekt, ale hlavne zdruţovali občanov, ktorí mali svoje záujmy
a svojou činnosťou pomáhali i obci a občanom. Za dobrovoľnou činnosťou spoločenských
organizácií kedysi i dnes stoja ľudia, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas práci pre
spoločnosť. Situácia je dnes taká, ţe takýchto ľudí ubúda a záujmy sú iné. Je to škoda.
Stretávam sa s názorom, ţe my sme malá obec a nemáme finančné moţnosti ako väčšie obce.
Nedávno sa mi dostal do rúk novinový článok o jednej obci v oblasti Starej Turej. Je to obec,
ktorá nemá ani 500 obyvateľov.
Dovoľte mi aby som odcitoval : „Zrenovovaný športový areál na začiatku dediny patrí medzi
tie najkrajšie v regióne. Nová tribúna pre 100 divákov, zrekonštruované kabíny, multifunkčné
ihrisko a detské ihrisko robia z obce nadštandardného účastníka VII. ligy. Na ihrisku to ţije,
najmä piatky. Na multifunkčnom ihrisku sa hrá tenis, na jednej polovici hracej plochy trénujú
dorastenci a na druhej muţi. Mamičky s deťmi sú na detskom ihrisku.“
Samozrejme, ţe kaţdá obec má svoje moţnosti, svoje problémy a priority, ale uvedené nám
môţe slúţiť ako inšpirácia.
Bol by som rád, keby sa i v našej obci našli ďalší občania, ktorí budú mať záujem o aktívnu
účasť na ţivote obce, pretoţe bez iniciatívy ľudí sa toho nedá veľa dosiahnuť.
Moje doterajšie skúsenosti z predvolebnej kampane sú ale odlišné. Prejavila sa nedostatočná
angaţovanosť občanov o veci verejné. Počet poslancov kandidujúcich do obecného
zastupiteľstva je toho dôkazom. Vyzývam preto všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa
podieľať na činnosti v obci aby tento svoj záujem prejavili, či uţ ako členovia komisií
obecného zatupiteľstva alebo akýmkoľvek pre nich vhodným spôsobom.
Váţené poslankyne, váţení poslanci,
obecné zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov obce a vystupuje teda ako
predstaviteľ nepriamej demokracie v slovenskej obecnej samospráve. Obecné zastupiteľstvo
ako kolektívny orgán, v rozsahu zverených úloh vystupuje a koná ako oprávnený a legitímny
zástupca všetkých obyvateľov obce. Uvedená funkcia sa prejavuje tým, ţe zvolení
reprezentanti v obecnom zastupiteľstve nie sú predstaviteľmi politických strán alebo voličov
zúčastnených na voľbách, ale obyvateľstva ako celku. Víťazi volieb získavajú mandát k
realizácii určitej komunálnej politiky v súlade so svojim volebným programom.
V kontexte uvedeného Vás vyzývam, aby ste pri výkone svojho mandátu vyuţívali právomoci
vyhradené zákonmi, ako i plnili povinnosti s tým spojené. Myslím, ţe základným
predpokladom toho aby ste mohli funkciu poslanca aktívne vykonávať, je znalosť základných
zákonov a to zákon o obecnom zriadení a o majetku obcí. Znenie zákonov sú dostupné na
internete, v prípade záujmu sú dispozícii k zapoţičaniu i na obecnom úrade. Inicioval som
vznik komisií obecného zastupiteľstva. Je na vás váţené poslankyne a poslanci, aby ste
oslovili občanov k účasti na práci v komisiách.
Poslanec obecného zastupiteľstva je okrem iného povinný zúčastňovať sa na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený a oprávnený predkladať
obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy.
Inicioval som vypracovanie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na celý rok 2015.
Dúfam, ţe po jeho schválení, si prispôsobíte svoje pracovné a súkromné aktivity tak, aby ste
sa mohli zúčastňovať zasadnutí. Rovnako budete mať priestor na prípravu vlastných návrhov.
Dozvedel som sa, ţe poslanci sú vo svojej práci aktívni prvý polrok funkčného obdobia a
potom ich záujem klesá. Dúfam, ţe to aj mojim pričinením, nebude váš prípad. Teším sa na

našu spoluprácu.
Váţení občania, dámy a páni,
hovorí sa, ţe vláda štátu je taká, akí sú jeho občania. Myslím, ţe uvedené môţeme aplikovať
i na obce.
Medziľudské a susedské vzťahy medzi občanmi sú často veľmi komplikované. Vplývajú na
ne historické súvislosti, povahy ľudí, majetkové pomery a iné skutočnosti.
Páter Ivan v jednej zo svojich kázní povedal asi toto :
Pri hovorení o iných by sme mali informácie pred vypovedaním precediť cez tri Sokratesove
sitá :
1. Je to, čo chcem povedať, pravda ?
2. Je to, čo chcem povedať, dobré ?
3. Je to, čo chcem povedať, potrebné povedať ?
V zásade by pri susedských vzťahoch malo platiť staré biblické : Čo sa nepáči tebe, nerob ani
ty inému. Ak by sme sa týmto vţdy riadili, mohli by sme dokázať ţe i v dnešnom svete
plnom klamstva, podvodov a korupcie sa dajú budovať vzorné vzťahy v obci.
Ako som uţ uviedol poslanci obecného zastupiteľstva sú volenými zástupcami občanov.
Občania majú právo obracať sa na svojich zástupcov so svojimi problémami a poţiadavkami,
ktorých riešenie je v právomoci obce.
Vyuţívajte toto právo. Poslanci ţijú s vami vo vašej časti obce a problémy poznajú najlepšie.
Povinnosťou poslanca je tieto poţiadavky predkladať na riešenie.
Rovnako sa s dôverou môţete obrátiť i na starostu obce.
Ak nemáte moţnosť stretnúť sa s poslancom alebo starostom osobne, vyuţite telefónne čísla,
prípadne e-mailovú poštu, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke obce.
Občania majú právo i na informácie. Informácie o ţivote v obci, o práci obecného
zastupiteľstva a obecného úradu budú v krátkej dobe prístupné na internete, na úradnej tabuli
obce a informačných nástenkách. Ţiadam vás, aby ste týmto informáciám venovali stálu
pozornosť.
Občania majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Všetky beţné
zasadnutia sú verejné. Po schválení plánu zasadnutí bude umoţnené i občanom predkladať
svoje poţiadavky na schválenie obecným zastupiteľstvom včas pred plánovaným termínom
zasadnutia.
Váţení prítomní,
v mojom doterajšom pracovnom ţivote dochádza k veľkej zmene. Prijímam túto zmenu z
pokorou a prosím ako kráľ Šalamún v 1. knihe Kráľov :“ Ale ja som malý chlapec, neviem čo
si počať. A pri tom stojí tvoj sluha uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil. Daj teda svojmu
sluhovi pozorné srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým.“
Na záver mi dovoľte aby som vám v nadchádzajúcom vianočnom období zaţelal veľa
rodinnej pohody, zdravia a šťastia.
Ďakujem za pozornosť.
Bod č. 7
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Beátu Bredschneiderovú a Jozefa Macharu,
zároveň predniesol program dnešného zasadnutia s nasledovnými bodmi:

1.

Otvorenie

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb – správa miestnej volebnej komisie, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poverenie zástupcu starostu podľa § 13b, ods.(1) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v platnom znení
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 zákona č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v platnom znení
Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015
Určenie platu starostu obce podľa § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Návrh VZN obce Kostolná-Záriečie č. 38/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Žiadosť o konanie koncertu "Rockové vianoce" v priestoroch KD dňa 27.12.2014
Návrh starostu obce na spôsob vytvorenia a správy novej internetovej stránky obce
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Starosta obce doplnil do pozvánky bod č. 16 – žiadosť o vydanie súhlasu akciovej spoločnosti
SYNOT TIP s prevádzkovaním v „Krčme pri potoku“.
Poslanci OZ uvedený program jednohlasne schválili.

Bod č. 8
Starosta obce poveril podľa § 13b, ods. (1-3) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom
znení na celé funkčné obdobie zástupcu starostu obce pána Ing. Ondreja Huraja.
Bod č. 9
Poslanec OZ Ing. Ondrej Huraj predložil návrh na poslankyňu, poverenú zvolať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v platnom znení Ing. Beátu Bredschneiderovú.
Návrh jednohlasne schválený.
Bod č. 10

Poslanec OZ Ing. Ondrej Huraj predložil návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva
v Kostolnej-Záriečí na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Je zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Členov komisie v zmysle čl. 7 ods. 5, písm a) navrhol nasledovne:

Predseda: Ing. Ondrej Huraj (nominant strany SIEŤ)
Členovia: Ing. Beáta Bredschneiderová (KDH)
Mgr. Monika Spačková (TIP)
Jozef Machara (SKDÚ-DS)
Alena Adašková (SDS)
Danka Minárechová (SMER-SD)
Návrh poslanci jednohlasne schválili.
Bod č. 11
Poslanec OZ Ing. Ondrej Huraj predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva KostolnáZáriečie na rok 2015:
Činnosť obecného zastupiteľstva v Kostolenej-Záriečí bude vychádzať z potrieb obce v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú
uskutočňovať v uvedených dňoch a v prípade aktuálnych potrieb obce môžu byť zvolané mimo týchto
termínov.
Termíny zasadnutí: 29.01.2015 – štvrtok
19.03.2015 – štvrtok
18.06.2015 – štvrtok
17.09.2015 – štvrtok
17.12.2015 – štvrtok
Zasadnutia OZ sa uskutočnia v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí o 17.00 hodine. Zasadnutia OZ sú
verejné.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Bod č.12
predkladá zástupca starostu:
Ďalší bod je určenie platu starostu obce. Podľa zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v rozsahu úväzku určenom OZ č. 18/2014 bod
B/1, podľa počtu obyvateľov z 1,65 násobkom platu pracovníka národného hospodárstva za
predchádzajúci rok sa navýšením podľa § 5 o 10 %.
Tento bod poslanci OZ jednohlasne schválili.
Bod č. 13
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná-Záriečie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 38/2014 na území
obce pre rok 2015, po prerokovaní čl. 20 ods. 1 v znení : „Od dane je oslobodené užívanie verejného
priestranstva na umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu na dobu kratšiu 14 dní“ .
Hlasovalo za - 5 poslancov a to Ing. Beáta Bredschneiderová, Ing. Milan Rehák, Alena Adašková,
Danka Minárechová, Mgr. Monika Spačková a 2 poslanci Jozef Machara a Ing. Ondrej Huraj sa zdržali
hlasovania.
Bod č. 14
Žiadosť o konanie koncertu „Rockové Vianoce“ v priestoroch kultúrneho domu dňa 27.12.2014
predniesol Ing. Bredschneider Štefan, oboznámil prítomných s priebehom uvedenej kultúrnej akcii,
vystúpenie folklórneho súboru Nezábudky pod vedením Mgr. Moniky Spačkovej, následne vystúpenie
rockovej kapely z Melčíc , kapely PEL MEL a diskotéka približne do 24.00 hod.
Starosta obce navrhol, že väčšie kultúrno-spoločenské akcie bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo,
nakoľko nie je vypracovaný harmonogram. Poslanci uvedené schválili jednohlasne.
Bod č. 15
Návrh starostu obce na spôsob vytvorenia a správy novej internetovej stránky obce:

Obec vlastní doménu www.kostolnazariecie.sk a platí webhostingové služby. Terajšiu stránku vytvoril
Peter Kapusta a v súčasnosti nevyhovuje ako obsahom tak aj obsluhou. V najbližšom období je
potrebné získať dodávateľa, ktorý vytvorí novú stránku a bude prevádzať jej údržbu. Budeme hľadať
dodávateľa tak, aby cena nepresiahla sumu 1.000,- EUR. V tomto období pre možnosť urýchleného
spustenia novej stránky ako i vzhľadom na obmedzené finančné možnosti obce navrhujem
jednoduchý variant.
Základné podmienky stránky:
Vzhľad stránky: grafický jednoduchý
- Jednoduché vyhľadávanie informácií užívateľmi;
- Jednoduché užívateľské prostredie pre vkladanie súborov
Základné členenie stránky:
Úvodná stránka
Aktuality
Úradná tabuľa
Fotogaléria
Vyhľadávanie
Obec
Obecný úrad – starosta
– pracovníčka obce
– úradné hodiny, kontakty
Obecné zastupiteľstvo – poslanci, kontakty
– komisie
Dokumenty – VZN, zápisnice zo zasadnutí OZ, uznesenie OZ
– rozpočty, správne poplatky
Povinné zverejňovanie – zmluvy, faktúry, objednávky (portál zverejnene.sk)
– verejné obstarávania
Stavebný úrad – žiadosti o SP, vydané SP, kolaudačné rozhodnutia
O obci
História
Súčasnosť
Materská škola
Kultúra a šport
Ekumenia
Združenia a organizácie
Obyvateľstvo – narodili sa
– navždy nás opustili
– prisťahovali sa
– odsťahovali sa
– do stavu manželského vstúpili
Poslanci OZ jednohlasne prijali návrh na vytvorenie novej web stránky obce s tým, že bude
zverejnený vo úradnej tabuli obce oznam – výzva.
Bod č. 16
Žiadosť o vydanie súhlasu pre akciovú spoločnosť SYNOT TIP na prevádzkovanie stávkového
terminálu na území obce v prevádzke „Krčma pri Potoku, Kostolná-Záriečie 101/2, 913 04 KostolnáZáriečie“ poslanci OZ neschválili. Návrh bude opätovne prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 29.1.2015
Bod č. 17
Diskusia
- predseda Jednoty dôchodcov p. Ján Zverbík požiadal o pridelenie miestnosti v kultúrnom dome na
ich činnosť. Po prerokovaní sa odporúča organizácii Jednota dôchodcov, aby predložili písomnú
žiadosť.

- Starosta obce Ing. Miroslav Jančár pozval poslancov na stretnutie dňa 17. 12. 2014 na obecnom
úrade – príprava a určenie komisií obce, príprava podujatia „Vianočná kapustnica“.
- predsedníčka MO ÚŽS p. Alena Adašková podala informáciu o uskutočnení „Fašiangového plesu“
dňa 31.1.2015.
- Mgr. Monika Spačková predniesla požiadavku o povolenie nácviku folklórneho súboru v priestoroch
sále v kultúrnom dome 1x mesačne;
- Ing. Štefan Bredschneider poďakoval bývalému vedeniu obce za dlhoročnú spoluprácu.

Bod č. 18
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.
Bod č. 19
Na záver zasadnutia OZ starosta obce poďakoval poslancom v uplynulom volebnom období za
vykonanú prácu, novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov pri ich budúcom vykonávaní
funkcie poslanca OZ. Tiež poďakoval občanom za účasť na zasadnutí OZ.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce

Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 15.12.2014.

Prílohy:
Uznesenie č. 1-9
Sľub starostu obce
Sľub poslancov OZ
Poverenie starostu obce zastupovaním
Schválenie VZN č. 38/2014
VZN č. 38/2014

Overovatelia: Ing. Beáta Bredschneiderová
Jozef Machara

