Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 29. januára 2015 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, založenej na obecnom úrade
- starosta obce
- poslanci OZ
7
- hlavná kontrolórka obce
- obyvatelia
15

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.
Bod č. 1

Otvorenie
II. zasadnutie OZ v Kostolnej-Záriečí otvoril starosta obce Ing. Miroslav Jančár
prívítaním všetkých prítomných. Skonštatoval uznášania schopnosť OZ. Účasť je
potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Zároveň predniesol návrh programu, kde navrhol zmenu vymenenie bodov 4 a 5. Poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
Bod č. 2

Za zapisovateľku určil starosta obce p. Ľubicu Psotnú a za overovateľov zápisnice –
Mgr. Moniku Spačkovú a Ing. Milana Reháka.
Bod č. 3

Starosta obce informoval o hospodárení obce s dôrazom na dodržiavanie zákona č.
583 /2004 z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ústavného zákona č. 493/2011 o
rozpočtovej zodpovednosti :
Obec uzatvorila 1.10.2007 s Dexia bankou, a.s. pobočka Trenčín Komunál
univerzálny úver, ktorý bol zo zostatkom 67 791,- EUR dňa 31.5.2013
pretransformovaný na pomocný termínovaný úver
s mesačnými splátkami istiny vo výške 606,- EUR mesačne. Splatnosť úveru bola
bankou stanovená na 30.9.2022. Od termínu 31.5.2013 je istina i úrok úveru
pravidelne splácaná.
K 31.12.2014 bol nesplatený zostatok úveru vo výške 56 262,34 EUR.
Dňa 21.12.2010 obec uzatvorila s Dexia bankou, a.s. Dexia komunál eurofondy úver
vo výške
441 587,50 EUR. Účelom úveru bolo predfinancovanie a spolufinancovanie projektu
Rekonštrukcia KD Kostolná-Záriečie. Výška nenávratného finančného príspevku na
rekonštrukciu bola
372 854,21 EUR. Rozdiel medzi úverom a príspevkom vo výške 68 734 EUR bol
určený na spolufinancovanie. Splatnosť úveru bola dohodnutá do 18.12.2020. Obec
bola v zmysle uzatvorenej zmluvy povinná splatiť časť úveru z poskytnutého
nenávratného finančného príspevku. Tento svoj záväzok obec nesplnila neuhradený
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zostatok je vo výške 9 838 EUR. Tým sa výška úveru zvýšila na celkových 78 571,18
EUR k 31.12.2014. Na základe uvedeného bude úver pretransformovaný na pomocný
termínovaný úver.
Banka predbežne určila pre obidva úvery pre rok 2015 výšku splátok na 18 502 EUR
a úroky vo výške 3 905 EUR, t.j. dlhová služba pre rok 2015 spolu je 22 407 EUR.
Z uvedeného vyplýva, že celková výška úverov obce k 31.12.2014 bola 134 833,52
EUR.
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2013 boli 163 041,22 EUR.
To znamená, že celková suma dlhu obce dosiahla k 31.12. 2014 82 % skutočných
bežných príjmov roku 2013.
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§ 17 zákona č. 583 /2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy :
(15) Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce.
Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu, ktorý je viac ako 50% je hlavný kontrolór
obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Čl. 6 Ústavného zákona č. 493/2011 z.z. o rozpočtovej zodpovednosti :
(3) Ak celková suma dlhu obce dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec je povinná zaplatiť pokutu, ktorú
ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu
a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovú
sumu dlhu obce ustanovuje zákon.
(4) Povinnosť uplatňovať ustanovenie odseku 3 sa neuplatní počas 24 mesiacov
počnúc prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie obecného, ak nebola vo voľbách ako nový starosta zvolená tá istá fyzická
osoba, ako v predchádzajúcom volebnom období.
V rozpore s uvedenými skutočnosťami bolo v správe kontrolórky obce ako i auditorky
k záverečnému účtu obce za rok 2013 skonštatované, že hospodárenie bolo bez závad.
Na základe týchto správ vtedajšie obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce
za rok 2013 bez závad.
Z tejto správy o hospodárení vyplýva ďalšie smerovanie kapitálových investícií v obci
v tomto volebnom období.
Za dva roky splácania úverov sa dostaneme pod úroveň 60 % a naďalej nebudeme
schopní získať ďalší úver na prípadnú spoluúčasť na čerpaní zdrojov fondov EÚ v
novom programovacom období, kde sú k dispozícii zdroje v objeme viac ako 15 mld.
EUR.
Ak by sa nám podarilo získať do rozpočtu dodatočné kapitálové zdroje predajom
majetku obce na splatenie úverov, predčasné splátky sú zaťažené pokutou vo výške
4% z výšky splátky.
Ďalším rizikom v hospodárení obce v budúcnosti je nárok uplatňovaný dodávateľom
stavby rekonštrukcie KD NR-ART vo výške 98 428,45 EUR za údajne vykonané
naviac práce oproti rozpočtu a zmluve.
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Starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo k nároku NR-ART s.r.o. Nitra
konštatovalo že, všetky naviac práce nad rozsah diela vymedzeného v Zmluve o dielo
medzi objednávateľom obcou Kostolná-Záriečie a zhotoviteľom NR-ART s.r.o. Nitra,
predmetom ktorej bola stavba Rekonštrukcia kultúrneho domu Kostolná-Záriečie, sa
zhotoviteľ podľa čl. III.2 zaviazal zhotoviť na základe samostatného dodatku k
uzatvorenej zmluve. Podľa čl. VI. Zmluvy o dielo mali byť prípadné naviac práce
účtované a hradené na základe samostatných faktúr. Žiadne dodatky k zmluve o dielo
neboli uzatvorené a žiadne faktúry na naviac práce neboli objednávateľovi doručené.
Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí považuje nárok
uplatňovaný dodávateľom stavby rekonštrukcie KD NR-ART vo výške 98 428,45
EUR za údajne vykonané naviac práce oproti rozpočtu a zmluve za neopodstatnený.
V rokoch 2012 až 2014 obec predala nehnuteľnosti približne v sume 106 000 EUR,
zostatok eurofondového úveru je v sume 78 571,18 EUR. Súčet v sume 184 571 EUR
predstavuje pravdepodobne výšku ďalších nákladov vynaložených obcou na
rekonštrukciu KD a na vybudovanie novej krčmy. Je to výška bežných ročných
príjmov obce. Naviac objekt KD si bude vyžadovať ďalšie dodatočné náklady na
tepelnú izoláciu stropu ako i akustické úpravy interiéru hlavnej sály, ktoré neboli v
rámci rekonštrukcie vyfinancované.
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Výsledky hospodárenia k 31.12.2014 :
Stav na účtoch : Prima banka – bežný účet : 4 931,48 EUR
Prima banka- soc. Fond : 147,43 EUR
Stav pokladne :
1 231,31 EUR
Záväzky obce :
18 547,30 EUR
10 214,03 EUR
Pohľadávky obce :
z toho - neuhradené faktúry (nájom) : 6 527,34 EUR
poplatky komunálny odpad : 1 000,74 EUR
daň z nehnuteľností
: 2 685,95 EUR
Uvedené informácie o hospodárení OZ vzalo na vedomie.
Bod č. 4

Návrh rozpočtu predniesla Ľubica Psotná.
Návrh viacročného rozpočtu bol spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v
členení
podľa § 9 citovaného zákona na:
a) skutočnosť za rozpočtový rok – rok 2012 a 2013
b) rozpočet na rok 2014 a predpoklad plnenia za rok 2014
c) návrh rozpočtu na rok 2015
d) rozpočet na roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet t.j. na roky
2016
a 2017.
Návrh rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice.
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Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona
č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa
spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch.
Bežný rozpočet:
Návrh 2015 v €
194 990
147 655
47 325

Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
+ prebytok, - schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:

Návrh 2015 v €
0
26 900
- 26 900

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
+ prebytok, - schodok rozpočtu

Celkový rozpočet obce:
Návrh 2015
194 990
174 555
20 435

Príjmy celkom
Výdavky celkom
+ prebytok, - schodok rozpočtu
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Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, § 10 odst.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť
ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2015 je postavený ako
prebytkový vo
výške 47 325 €.
Kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona
kapitálový
rozpočet môže byť postavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet
môže
byť postavený aj ako schodkový, ak je tento schodok možné kryť prebytkom bežného
rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými
zdrojmi
financovania. V prípade predloženého rozpočtu sa počíta vykrytie schodku rozpočtu
zisteného
podľa § 10 odst. 3 pís, a) a b) z prebytku bežného rozpočtu a zo zdrojov z minulých
rokov vo
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výške 26 900 €. Z tejto čiastky bude sanovaná aj splátka úveru vo výške 26 435.
Po použití zdrojov z minulých rokov je tak rozpočet postavený ako zdrojove
vyrovnaný.
Výdavky obce , zistené podľa § 10 , odst.3 písm. a) a b) na rok 2015 predpokladajú
výšku
174 555 €.
Finančné operácie: návr. zdroje- (úvery, pôžičky, zdr. z min. rokov –( peň. fondy
)
Návrh 2015
6 000
Príjmové fin. operácie celkom
26 435
Výdavkové fin. operácie celkom
- 20 435
+ prebytok, -schodok fin.operácií

Celkové hospodárenie obce( vrátane zdrojov z fin. operácií
Návrh 2015
200 990
Celkové zdroje
200 990
Použitie zdrojov celkom
0
Hosp. obce + prebytok, - schodok
Po použití zdrojov z minulých rokov je tak rozpočet postavený ako zdrojove
vyrovnaný.
Starosta obce predniesol špecifikáciu návrhu investičných akcií na rok 2015 zahrnutú
v návrhu rozpočtu.
Kultúrny dom
- dvere knižnica 2 x
- akustická štúdia interiéru sály
- návrh technického riešenia zateplenia stropu
- vyčistenie fasády, okien, ochrana pred vtáctvom
spolu :
.............................................................................. 2 500
Obecný úrad
- výmena vstupných dverí
- sanácia pivnice
- nová úradná tabuľa obce
spolu : ................................................................................ 2 300
Materská škola
- projekt detského ihriska ........................................................... 500
5
Bytová výstavba
3x RD pri EC : - projekt verejného osvetlenia
- projekt spevnená cesta
- projekt miestny rozhlas
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spolu : ......................................................................................1 100
- realizácia kanalizácie, VO, MR.................. 15 000
RD smer Drietoma : - projekt verejné osvetlenie
- projekt chodník
- projekt miestny rozhlas
spolu : .................................................................................. 1 300
------------------------------------------------------------------------------------Spolu : ................................................................................ 22 700
Bod č. 5

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 20152017 s výrokom:
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu
v Kostolnej-Záriečí
predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na
vedomie .
Stanovisko hlavnej kontrolórky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Pri schvaľovaní rozpočtu obce mala p. poslankyňa Mgr. Monika Spačková
pripomienku a to:
zrušiť alebo znížiť výdavkovú položku – príspevok pri narodení dieťaťa vo výške
660,-EUR a tieto finančné zdroje presunúť na položku šport/všeobecný materiál.
Traja poslanci: Ing. Ondrej Huraj, Ing. Beáta Bredschneiderová a Mgr. Monika
Spačková boli za zrušenie a presun výdavkovej položky.
Štyria poslanci : Ing. Milan Rehák, Jozef Machara, Danka Minárechová a Alena
Adašková boli proti.
Zrušenie výdavkovej položky – príspevok pri narodení dieťaťa nebolo schválené.
Po krátkej diskusii bol rozpočet obce na rok 2015 schválený takto:
za 6 poslancov – Ing. Ondrej Huraj, Ing. Beáta Bredschneiderová, Ing. Milan Rehák,
Jozef
Machara, Danka Minárechová, Alena Adašková
zdržala sa hlasovania – Mgr. Monika Spačková
Rozpočet na rok 2016 a 2017 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Bod č. 6

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva Obce Kostolná – Záriečie
Tento návrh predniesol zástupca starostu Ing. Ondrej Huraj
Komisia pre stavebný poriadok a životné prostredie
Ing. Beáta Bredschneiderová, Kostolná – Záriečie č. 34 - predseda
Ing. Róbert Kubík, Kostolná – Záriečie č. 36
Ing. Jana Orságová, Kostolná – Záriečie č. 200
Ing. Alena Kostelná, Trenčín, Kožušnícka č. 86/5
Ing. Jana Hurajová, Kostolná – Záriečie č. 210
Komisia pre veci sociálne a zdravotné a starostlivosť o seniorov
Mgr. Anna Granačková, Kostolná – Záriečie č. 31 - predseda
Jozef Fraňo, Kostolná – Záriečie č. 156
Ing. Ondrej Huraj, Kostolná – Záriečie č. 210
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Komisia pre riešenie mimoriadnych udalostí a verejného poriadku
Jozef Machara, Kostolná – Záriečie č. 186 - predseda
Radoslav Špaček, Kostolná – Záriečie č. 202
Pavol Beňo, Kostolná – Záriečie č. 106
Mgr. Rastislav Horňák, Kostolná – Záriečie č. 98
Ladislav Cingel, Kostolná – Záriečie č. 67
Dominik Kovačovic, Kostolná – Záriečie č. 177
Mgr. Igor Horňák, Kostolná – Záriečie č. 160
Komisia pre kultúru, školstvo, mládež a šport
Mgr. Monika Spačková, Kostolná – Záriečie č. 215 – predseda
Alena Adašková, Kostolná – Záriečie č. 150
Daniela Minárechová, Kostolná – Záriečie č. 165
Ing. Štefan Bredschneider, Kostolná – Záriečie č. 34
Ladislav CIngel, Kostolná – Záriečie č. 67
Ing. Miroslav Gallo, Kostolná – Záriečie č. 100
Boris Rehák, Kostolná – Záriečie č. 113
Marta Sabová, Kostolná – Záriečie č. 64
Jozefína Kvasnicová, Kostolná – Záriečie č. 105
Bc. Vojtech Hamaj, Kostolná – Záriečie č. 217
Róbert Bredschneider, Kostolná – Záriečie č. 34
Ing. Jana Orságová, Kostolná – Záriečie č. 200
OZ zriadilo uvedené komisie.
Bod č. 7

Na základe požiadavky Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému
Okresného úradu Trenčín o aktualizáciu funkcionárov obce zaradených do "Plánu
vyrozumenia okresu Trenčín pre riešenie krízových situácií" navrhol starosta obce,
aby boli zaradení :
Starosta obe: Ing. Miroslav Jančár
Zástupca starostu obce: Ing Ondrej Huraj
Poverený poslanec : Jozef Machara
Navrhnutí funkcionári Do „Plánu vyrozumenia okresu Trenčín pre riešenie krízových
situácií" boli jednohlasne schválení.
Bod č. 8

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie : Informáciu Ing. Ondreja Huraja predsedu 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. Ing. Huraj konštatoval, že starosta obce
odovzdal oznámenie dňa 14.1.2015 a tým splnil zákonom stanovenú povinnosť.
Bod č. 9

Starosta obce Ing. Miroslav Jančár predniesol informáciu o príprave referenda 2015
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nasledovne:
Prezident SR rozhodnutím č. 320/2014 vyhlásil referendum a určil termín jeho
konania na sobotu 7.2.2015. Referendum sa uskutoční v priestoroch KD od 7.00. do
22.00 hodiny.
V súľade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda boli
vykonané nasledovné opatrenia :
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- do 15.12.2014 určil starosta obce na konanie referenda v obci Kostolná-Záriečie
jeden okrsok č. 1
- do 22.12.2014 vypracoval starosta obce harmonogram organizačno-technického
zabezpečenia referenda na podmienky obce
- do 31.12.2014 určil starosta obce zamestnanca zodpovedeného za organizačnotechnické zabezpečenia referenda na podmienky obce – p. Psotná
- do 7.1.2015 politické strany a hnutia delegovali členov okrskovej komisie pre
referendum
- do 8.1.2015 starosta obce vymenoval zostávajúcich členov okrskovej komisie pre
referendum
- do 13.1.2015 boli oprávneným občanom doručené oznámenia o čase a mieste
konania referenda
- 14.1.2015 sa uskutočnilo prvé zasadadanie okrskovej komisie pre referendum
- 21.1.2015 sa uskutočnilo školenie starostov obcí, predsedov a podpredsedov
okrskových komisií pre referendum organizované Okresným úradom Trenčín
- do 30.1.2015 starosta zabezpečí vybavenie miestností na hlasovanie v referende
potrebným zariadením a pomôckami
- do 5.2.2015 sa budú vydávať hlasovacie preukazy a viesť o nich evidencia
Uvedenú informáciu Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Bod č. 10
Ďalšiu informáciu predniesol starosta obce Ing. Miroslav Jančár a to:

Informácia o súťaži na vytvorenie internetovej stránky obce.
Dňa 8.1.2015 bola na úradnej tabuli obce ako i na informačnej tabuli pri 4xb.j. A na
internetovej stránke obce uverejnená výzva na predkladanie ponúk na vytvorenie a
správu internetovej
stránky obce. Požiadavky na internetovú stránku boli zaslané záujemcom po oznámení
ich záujmu.
Termín na predkladanie ponúk : 23.1.2015
Záujem o vytvorenie a správu internetovej stránky obce prejavilo 6 záujemcov,
ktorým boli zaslané požiadavky na internetovú stránku.
Do stanoveného termínu zaslali svoju ponuku 4 záujemcovia :
1. Andrej Ševčík, cena za vytvorenie stránky ........................... 0 EUR
cena za administráciu stránky .................... 13 EUR/hod
2. ABItec, s.r.o. Piešťany, cena za vytvorenie stránky .......... 360 EUR
3. Martin Štěpánek – DIAOP Prievidza, cena za vytvorenie stránky 1.alt. ........... 250
EUR
2.alt ............ 500
EUR
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cena za adiministráciu stránky ..................150
EUR
4. Quatro Invest Group s.r.o. Bratislava, cena za vytvorenie stránky .....................599
EUR
cena za správu stránky ............................. 29
EUR/mes.
Starosta obce navrhol vytvoriť komisiu, ktorá ponuky podrobne vyhodnotí a rozhodne
o najvýhodnejšej ponuke.
Členovia komisie : Ing. Miroslav Jančár – starosta obce
Peter Kapusta – správca súčasnej stránky obce
OZ uvedenú informáciu zobralo na vedomie.
Bod č. 11

Ing. Ondrej Huraj, zástupca starostu obce, informoval obecné zastupiteľstvo
o plánovanom výrube stromov v zastavanom území obce Kostolná – Záriečie, v mimo
vegetačnom období, na pozemkoch vo vlastníctve obce. Informáciu podal v štruktúre:
drevina, obvod kmeňa v cm, dôvod výrubu, číslo parcely. Rozpis drevín je prílohou
tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo označenú informáciu zobralo na vedomie.
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Bod č. 12
Starosta obce Ing. Miroslav Jančár ďalej informoval:
Obec Kostolná-Záriečie na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného
poriadku uzatvorila dohodu o pracovnej činnosti s Ing. Alenou Kostelnou, bytom Trenčín,
Kožušnícka č. 86/5. Menovaná má oprávnenia na výkon uvedenej činnosti a je zároveň i
členkou komisie pre stavebný poriadok a životné prostredie. Obecné zastupiteľstvo
uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti zobralo na vedomie.
Bod č. 13

Mgr. Monika Spačková informovala o pláne kultúrnych a športových podujatí v r.
2015. Tento plán je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
informáciu Mgr. Moniky Spačkovej.
Bod č. 14

Starosta obce predniesol návrh na využívanie priestorov kultúrneho domu na športové
a kultúrno-spoločenské aktivity.
1. Hlavná sála.
Cvičenie kalanetika 1 x týždňa, zodpovedná p. Sirotná
Cvičenie aerobik 1x týždenne, zodpovedná p. Prpičová
Stolný tenis
1x týždenne, zodpovedná komisia pre kultúru a šport
2. Klubová miestnosť
Využívanie na pravidelné a nepravidelné stretávanie členov spoločenských
organizácií
pôsobiacich v obci, zodpovední predsedovia organizácií.
3. Bývalý priestor maséra
Skúšobňa hudobnej skupiny p. Borisa Reháka, zodpovedný p. Boris Rehák
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na využívanie priestorov
kultúrneho domu na športové a kultúrno-spoločenské aktivity.
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Bod č. 15

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Ing. Petra Pilku o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky za roky 2014 v dĺžke 30 dní.
Bod č. 16

Starosta obce predniesol žiadosť SYNOT TIP, a.s. o vydanie súhlasu s
prevádzkovaním stávkového terminálu umiestneného v prevádzke Krčma pri potoku,
s podmienkou, že terminál bude prevádzkovať výlučne stávkové hry v zmysle § 6,
ods. 1 zákona č. 171/2005 O hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Obecné zastupiteľstvo uvedenú žiadosť jednohlasne schválilo.
Bod č. 17

Starosta obce predniesol žiadosť p. Romana Martišku na krátkodobý prenájom
priestoru za OcÚ, za účelom súkromnej rodinnej akcie, ktorá sa bude konať dňa
25.4.2015 v čase od 15.00 do 22.00 hod. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo
žiadosť za cenu 20,- EUR bez prístupu sociálneho zariadenia Obecného úradu.
Bod č. 18
Starosta obce predniesol návrh na schválenie zámennej zmluvy pozemku parc. reg. „C“
s novovzniknutým parc. č. 593/3 – zastavaná plocha o výmere 99 m2 vo vlastníctve obce
Kostolná-Záriečie a pozemku, parc.reg. „C“, parc. č. 264/2 – záhrada o výmere 282 m2 vo
vlastníctve Jany Žáčikovej.

Obecné zastupiteľstvo tento návrh zmluvy jednohlasne schválilo.
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Bod č. 19

Starosta obce Ing. Miroslav Jančár predniesol žiadosť TRENTO s.r.o. na
vybudovanie 3 ks reklamných stavieb (bilboardov). OZ schválilo s podmienkou, že
povolenie stavby na vybudovanie reklamných stavieb bude vydané v zmysle
ustanovení zákona č. 50/1976 Z.z., v znení zákona č. 293/2014 Z.z.
Hlasovanie: za – Ing. Beáta Bredschneiderová, Ing. Ondrej Huraj, Ing. Milan Rehák,
Danka Minárechová
zdržali sa: Mgr. Monika Spačková, Jozef Machara a Alena
Adašková
Bod č. 20
Diskusia

V diskusii Ing. Ondrej Huraj doporučil starostovi obce, aby sa posunula tabuľa
označenia obce smerom na Drietomu, riešiť s Trenčiaskym samosprávnym krajom,
tiež odporučil starostovi obce požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja o meranie hluku z D1 v uličke.
Starosta obce informoval o tom, že o meranie požiadal dňa 16.1.2015.
Pripomienka Ing. Jána Špačka – vyjadril svoj nesúhlas k vybudovaniu kanalizácie
k pozemkom pri evanjelickom cintoríne, ktoré predala Obec Kostolná-Záriečie. Na
uvedenú pripomienku reagoval bývalý starosta obce Ing. Peter Pilko, ktorý vysvetlil
v akom prípade môže obec prispieť na zhotovenie prípojok. Keďže predajcom
pozemkov bola obec do kúpnej zmluvy obec zahrnula vybudovanie kanalizácie
k trom rodinným domom. Tiež vysvetlil, že v časti obce NIVA bol povinný tieto
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prípojky urobiť developér (p. Kročil). Ing. Huraj informoval, že text kúpnych zmlúv
na predaj pozemkov pri EC neschvaľovalo Obecné zastupiteľstvo.
Daľej bola vyslovená požiadavka p. Anny Breznickej o opravu SAD zastávky pri
okružnej križovatke, ktorú zrejme zničili vandali.
Pani Kristína Bakalíková predniesla požiadavku na čistenie priestoru tenisového
kurtu.
Bod č. 21
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Bod č. 22
Záver
Starosta obce informoval na záver prítomných o športových a kultúrnych akciách v I.
polroku 2015 s uvedením konkrétnych dátumov, poďakoval prítomným za účasť a vyzval ich
k ďalšej spolupráci.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 29.01.2015
Prílohy:
Prezenčná listina
Uznesenie č. 10-18/2015
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2015-2017
Rozpočet obce na r. 2015 -02017
Tabuľka – Rozpis drevín na výrub
Plán kultúrnych a športových podujatí
Prevádzkový poriadok na stolný tenis
Overovatelia: Ing. Milan Rehák
Mgr. Monika Spačková
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