Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 09.01.2019
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

Anna Beňová ,Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav Kredatus,
Milan Lišanik, Andrea Nosková, Miloš Zvonek, Zuzana Brtišová (od16:55)

Ospravedlnení:
Overovatelia:
Mgr. Katarína Kožúriková, Miloš Zvonek
Prizvaní:
Ing. Andrea Štrbáková
Zapisovateľ:
Ing. Andrea Pecková
Obsah :
Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú prítomní šiesti poslanci, zasadnutie je
uznášaniaschopné, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a
overovateľov zápisnice.
►
Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo program zasadnutia, tak ako bol
predložený.
► V treťom bode programu poslanci schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 25 000,eur na opravu cesty Podhájik.
► Štvrtý bod programu riešil zmenou rozpočtu č. 1/2019, v ktorej bola okrem zmien vo
financovaní školy a úveru obce aj navýšená suma na opravu cesty Podhájik o cca 309 eur za
služby traktorom pri odvoze sutiny, ktorú následne poslanci schválili.
► Ďalší bod zasadnutia bol venovaný predloženému Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Záriečie č. 1/2019 o organizácii miestneho referenda. Návrh tohto dokumentu bol doručený
poslancom elektronickou poštou, poslanci ho schválili bez pripomienok.
► Šiesty bod programu venoval starosta návrhu zloženia jednotlivých komisií, ktoré pracujú
pri obecnom úrade. Poslancom bolo ich zloženie doručené elektronicky. V diskusií bolo
zloženie jednotlivých komisii prerokované, starosta z dôvodu zmeny v legislatíve vypracuje
nové Zásady odmeňovania a na budúcom zasadnutí sa k danému bodu opätovne vrátia.
► V záverečnom bode starosta v prezentácii oboznámil poslancov z priebehom predloženia
žiadosti o NFP na projekt: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – administratívna
budova v obci Záriečie“, kód žiadosti NFP310040A744, až po jeho ukončenie zo strany riadiaceho
orgánu SIEA odstúpením od zmluvy. Predbežne sa hľadá advokátska kancelária, ktorá by
zastupovala obec a predložila danú vec na súd.
Ďalej starosta oboznámil prítomných o škodách na majetku v areáli Letného amfiteátra
(poškodenie dažďových zvodov a drevenej konštrukcie altánka), ku ktorým došlo v noci
počas Silvestra 2019. Predbežná škody bola vyčíslená na viac ako 500 eur, celá vec bola
ohlásená na Políciu SR, ktorá v tejto veci ďalej koná.
Tiež informoval, že obec podala žiadosť o NFP z programu Ľudské zdroje, gestor MPSVR
SR, výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 vo výške 29 640 eur.
Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich účasť a aktivitu.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: Mgr. Katarína Kožúriková
Miloš Zvonek

Ing. Jozef Kollár
starosta obce
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