Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 11.02.2019
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

Anna Beňová, Zuzana Brtišová, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav
Kredatus, Milan Lišanik, Andrea Nosková, Miloš Zvonek,

Ospravedlnení:
Overovatelia:
Zuzana Brtišová, Ing. Rastislav Kredatus
Prizvaní:
Ing. Andrea Štrbáková
Zapisovateľ:
Ing. Andrea Pecková
Obsah :
Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú prítomní všetci poslanci, zasadnutie je
uznášaniaschopné, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a
overovateľov zápisnice.
►
Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnený program zasadnutia, v bode 6 na
6a) – voľba zástupcu starostu, 6b) – voľba komisií pri OcÚ, 6c) – zásady odmeňovania, 6d)
prerokovania stavu projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – administratívna
budova v obci Záriečie“, kód žiadosti NFP310040A744.

► V treťom bode programu poslanci schválili zmenou rozpočtu č. 2/2019. Z dôvodu
nepriaznivého zimného počasia sa navyšovala položka na údržbu verejných komunikácii
a tiež je zahrnuté vyúčtovanie energie za rok 2018.
► Ďalší bod zasadnutia bol venovaný žiadosti zriaďovateľa školy Miroslava Muntága,
o zriadenie elokovaného pracoviska od 1.9.2019 v priestoroch Základnej školy Záriečie, ako
súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Vážska 399, Ladce, IČO: 42 378 338. Po
odporúčaní starostom obce, ktorý uvedenú žiadosť prerokoval z riaditeľom ZŠ s MŠ
v Záriečí, Mgr. Húževkom, poslanci súhlasili a zriadenie elokovaného pracoviska schválili.
► Piaty bod programu venoval starosta projektu Wifi pre teba v obci Záriečie, ktorý rieši
vybudovanie WiFi prístupových bodov na verených priestranstvách, ktoré poskytnú
bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom obce. Spoluúčasť obce vo výške 5% (750,eur) a predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPII-2018/7/7-DOP operačného programu
Integrovaná infraštruktúra, poslanci schválili.
► V doplnenom šiestom bode poslanci zvolili od 15.02.2019 za zástupcu starostu p. Miloša
Zvoneka, následne prebrali zloženie jednotlivých komisií, ktoré budú podľa potreby pracovať
pri Obecnom úrade v Záriečí a to: v oblasti CO, stavebná, kultúrna, športová, lesné
hospodárstvo, sociálna oblasť a ŽP, ochrana verejného záujmu a komisia pre verejný
poriadok. Ďalším prerokovaným bodom bolo schválenie Zásad odmeňovania, kde sa určili
hodnoty finančných prostriedkov za jednotlivé zložky a položky. Tiež poslanci schválili
príspevok pri narodení dieťaťa a uzavretí manželstva.
Záverečná časť zasadnutia bola venovaná projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov – administratívna budova v obci Záriečie“, kód žiadosti NFP310040A744. Starosta informoval
o aktuálnych krokoch. V rámci zmluvy s právnickou f. LEGAL POINT s.r.o., Považská Bystrica
sa zisťujú podklady k podmienkam pre podanie žaloby na súd, oslovil sa súdny znalec z odboru
stavebníctva o vyčíslenie výšky škody, bola odvysielaná reportáž v rámci programu Občan za
dverami. Následne v diskusii poslanci vyslovili svoje názory o potrebe dobre zvážiť, či reálne má
súdny spor zmysel, je treba od právničky vyžiadať písomne vyčíslenie predpokladaných nákladov na
takýto súdny spor a či je ochotná právne v tejto veci zastupovať obec za podmienky odmeny
v prípade vyhratého súdu.
Ďalšou alternatívou je podľa súčasnej hodnoty majetku ponúknuť nehnuteľnosť na prenájom prípadne
na predaj, urobiť nezáväzný prieskum na trhu nehnuteľností, či by sa našiel potenciálny záujemca.
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Následne sa v diskusií riešila otázka z akých zdrojov bude uhradená dlžná suma f. HBH
s.r.o., Považská Bystrica, ktorú je potreba v mesiaci marec uhradiť ( poistné plnenie z poistky
obce, poskytnutím ďalšieho úveru z banky, poistným plnením z poistky projektanta tepelnotechnického posudku).
Opätovne sa riešila otázka súdneho sporu a poslanci sa zhodli, že treba vyžiadať písomné
stanovisko od právničky, či má zmysel podávať žalobu v tejto veci.
Starosta informoval, že podklady na ďalší úver už poskytol banke. Následne predložil
možnosť dokončenia stavby podaním novej žiadosti o NFP kde sa očakáva vyhlásenie novej
výzvy, ale ku ktorej je potreba vypracovať projektovú dokumentáciu na nové využitie stavby
– možnosť vytvorenia denného stacionára v prízemí pre sociálne znevýhodnených občanov.
Poslanci uvedené vzali na vedomie a následne v diskusií upozornili na potrebu preverenia
podmienok novej výzvy na dotáciu NFP, aby nedošlo opätovne k duplicite podávaného
projektu, je potreba dobre zvážiť komu sa dá vypracovať projektová dokumentácia pre
stavebné práce a v konečnom dôsledku prepracovať projekt oveľa podrobnejšie a kvalitnejšie.
Tiež je potreba zistiť predbežnú cenu za vypracovanie takejto dokumentácie.
Po ukončení tejto diskusnej časti zasadnutia, sa poslanci ešte dohodli na nasledujúcich
termínoch - 23.02. – pochod masiek –Fašiang 2019, 1.3. o 16 hod detský karneval
v telocvični ZŠ, 5.3 – pochovávanie basy KD Záriečie, 10.3. o 14 hod – MDŽ v KD Záriečie,
5.5. – pri pamätníku výročie M.R. Štefánika, 11.5. – Majáles FS Záriečanka, 9.6. – Deň obce
Záriečie.
Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich účasť a aktivitu.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia:

Zuzana Brtišová
Ing. Rastislav Kredatus

Ing. Jozef Kollár
starosta obce
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