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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 06.03.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová, , Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav Kredatus, Andrea   

                             Nosková, Miloš Zvonek,  

Ospravedlnení:    Zuzana Brtišová, Milan Lišanik 

Overovatelia:       Andrea Nosková, Miloš Zvonek 

Prizvaní:              Ing. Andrea Štrbáková, Anna Hoštáková   

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková   

Obsah :  

Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní piati 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  poslancom starosta predložil ponuky šiestich oslovených bánk 

k poskytnutiu úveru na výšku 100 000,- Eur. Po oboznámení s jednotlivými podmienkami – 

výška úroku, dĺžka splácania úveru a pod. sa poslanci v diskusii dohodli pre Prima banku 

Slovensko a.s., Žilina. Táto plánuje zasadnutie vo veci na deň 20. marec. Potom bude starosta 

poslancov informovať o výsledku. Ponúkaný úrok je vo výške 1,4%.    

Financie budú použité na úhradu faktúry f. HBH a.s., Pov. Bystrica za práce na projekte 
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – administratívna budova v obci Záriečie“, kód 
žiadosti NFP310040A744.  

►  Ďalší bod zasadnutia bol venovaný pripravovanej žiadosti o dotáciu na výstavbu detského 

ihriska z financií poskytovaných Úradom vlády SR na rok 2019. Projektu sa bližšie venujú p. 

Miloš Zvonek a p. Zuzana Balážová, ktorí oslovia viacero dodávateľov hracích prvkov 

a vyberú vhodnú zostavu z troch prvkov do výšky dotácie 12 000,- Eur. Detské ihrisko sa 

umiestni v areáli základnej školy v časti pri plote s  parc. č. KN- C 49/1. V diskusii  sa  

poslanci dohodli, že žiadosť o dotáciu spracuje a predloží obec, nebude sa zadávať f. Gemini 

group s.r.o., Bratislava,  ktorá spracovala predchádzajúce žiadosti za rok 2017 a 2018.    

►  Piaty bod programu  - zmenu rozpočtu č. 3/2019 bližšie poslancom ozrejmila Ing. 

Štrbáková. V navrhovanej zmene sú zahrnuté výdavky na čerpanie úveru a tiež poslancom 

predložila na vedomie rozpočtové opatrenie č.1 vo výške 1450,- Eur. Uvedené poslanci vzali 

na vedomie a zmenu rozpočtu schválili. 

►  V  šiestom bode poslanci  schválili f. CREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava na vykonanie 

auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.  

► Záverečná časť zasadnutia bola venovaná  projektu: Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov – administratívna budova v obci Záriečie“, kód žiadosti NFP310040A744.  
Starosta informoval o aktuálnych krokoch. Počas predchádzajúcich dní bol konzultovať danú situáciu 

s JUDr. Orgoníkovou – právničkou ZMOSu, ktorá pracuje na MsÚ Dubnica a ktorá odporučila obrátiť 

sa na súd.  Ďalej starosta informoval o stave žiadosti na SIEA o sprístupnenie mien hodnotiteľov 

projektu, ktoré nám bolo zamietnuté. Po našom odvolaní  bolo na SIEU zaslané rozhodnutie na nové 

konanie v tejto veci a nové rozhodnutie. Ďalej oboznámil prítomných so stanoviskom poisťovne – 

uvedená situácia z administratívnou budovou nie je v poistnom krytí nakoľko škoda nevznikla 

zavinením obce inej osobe, odporúčajú vymáhať si financie od projektantov. Následne vyčíslil výšku 

financií, ak by obec išla do súdneho sporu – vstupné poplatky   súdna zábezpeka 12 000,- eur, štyri 

úkony – 4 000,- eur, jedno pojednávanie cca 1000,- eur. Odporúča sa ísť cestou mediácie. Poslanec 

Kredatus v diskusii položil otázku, či má obec uzatvorenú zmluvu s projektantom a list v ktorom 

uznáva, že pochybil. Poslanci sa chcú zúčastniť tohto stretnutia.  

V ďalšej diskusií o vyriešení projektu sa zhodli prítomní na oslovení firiem o cenovú ponuku na 

zhotovenie krovu prípadne brigádnicky. Následne  sa rozprúdila debata s hlavnou kontrolórkou  
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o výške súčasnej a ďalšej  možnej zadĺženosti obce. Zhrnutím bolo, že je potreba získať peniaze na 

ďalšie práce. Treba naplánovať ako budú postupovať práce a nečakať na výzvu, ktorú treba 

naplánovať do 30.8.2019 z dôvodu ďalšieho finančného zabezpečenia. 

Prebrala sa v diskusií aj cesta do Klecenca, kde je schválená dotácia 100 000,- Eur, no kde je potreba 

urobiť nové obstarávanie na dodávateľa, nakoľko pôvodný odstúpil od zmluvy.        

Ďalej poslanci prebrali pripravované akcie  

-  p. Kožúriková komunikuje so ZUŠ Púchov ohľadom akcie M.R. Štefánik,  

- vyhlásená výzva Ministerstva kultúry SR na dotáciu z oblasti folklóru, ktorá sa podáva do 

25.03.2019,  

-  projekt mikroregiónu - Púchovská dolina- svůdná krasavice! Obrazy z československej histórie, 

poslanci žiadali o preposlanie projektu, aby sa bližšie oboznámili s plánovanými aktivitami  

- p. Beňová informovala o možnosti získať dotáciu 500 ,- Eur z fondu Matice slovenskej – v obci sa 

založil vlani Miestny odbor Matice slovenskej. 

 V pokračovaní zasadnutia starosta poslancom predložil sťažnosť, ktorá prišla na obec. Riešenie je 

podľa hlavnej kontrolórky dvoma spôsobmi – komisiou pre verejný poriadok, ktorá si predvolá 

účastníkov alebo preposlaním na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor všeobecnej vnútornej správy. 

Prítomní sa dohodli, že zasadnutie komisie pre verejný poriadok bude 13.3.2019 o 16:00 hod a je 

potreba predvolať účastníkov konania. 

Hlavná kontrolórka poslancom v závere predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce za rok 2018 a zo zasadnutia OcZ dňa 11.02.2019 Správu z kontroly plnenia uznesení.  

Následne starosta poďakoval  poslancom za uskutočnené akcie, ktorých sa aktívne zúčastnili – 

korčuľovanie na školskom ihrisku, detský maškarný ples v spolupráci zo ZŠ s MŠ Záriečie, 

fašiangový pochod masiek v spolupráci s FS Záriečanka a tiež aj Fašiangovú zábavu s pochovaním 

basy. Následne pozval poslankyne na oslavu MDŽ v nedeľu 10.3.2019 a poslancov na zabezpečenie 

priebehu tejto akcie.  

   

   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

Overovatelia:    Andrea Nosková                                                          Ing. Jozef Kollár 

                          Miloš Zvonek                                                                   starosta obce       


