Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 15.05.2019
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :
Anna Beňová, Zuzana Brtišová, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav
Kredatus, Milan Lišanik, Andrea Nosková Miloš Zvonek,
Ospravedlnení:
Overovatelia:
Milan Lišanik, Ing. Rastislav Kredatus
Prizvaní:
Ing. Andrea Štrbáková
Zapisovateľ:
Ing. Andrea Pecková
Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú prítomní siedmi 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 Ing. Štrbáková predložila zmenu rozpočtu č. 4/2019.
Úprava financi bola z dôvodu preplatku za teplo r.2018 Základnej školy, poskytovane
právnych služieb pre obec f. LEGAL POINT s.r.o., Považská Bystrica, vypracovanie projektu
o NFP v oblasti sociálnych služieb, zasielania SMS správ a prečistenie kanalizácie do septiku
ZŠ. V diskusii boli bližšie rozobraté jednotlivé položky a následne bola zmena rozpočtu
schválená. Zároveň poslanci vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2019, ktoré sa týka
financovania spoločného projektu Zberného dvora na Lúkach a verejnej zelene v obci.
V rámci diskusie starosta informoval poslancov, že z dôvodu nového poslaneckého zboru je
potreba vykonať zmeny vo vedení f. Obec Záriečie s.r.o.
► Vo štvrtom bode programu – bolo poslancom predložené stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2018, kde odporúča p. Hoštáková schváliť tento bez výhrad.
V následnej diskusii sa p. Zvonek bližšie informoval k niektorým položkám, tieto mu
objasnila ekonóm p. Štrbáková. V diskusii tiež starosta bližšie oboznámil prítomných
poslancov o fungovaní a financovaní združenia BIOMASA, Kysucký Lieskovec.
V závere tohto bodu poslanci schválili do rezervného fondu prebytok z rozpočtového
hospodárenia vo výške 35 162,51 Eur a tiež zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
vo výške 5972,2 na účet 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
► Piaty bod programu poslanci vzali na vedomie Audit individuálnej účtovnej závierky za
rok 2018.
► V ďalšom šiestom bode programu po diskusií vzali poslanci na vedomie čerpanie
rozpočtu k 31.3.2019. Toto bližšie poslancom ozrejmila Ing. Štrbáková.
► Siedmy bod programu bol venovaný Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v Záriečí, kde z dôvodu
legislatívnych zmien a zavedení Obedov zadarmo poslanci schválili 2 finančné pásmo na
nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií stravníkov.
► V ôsmom bode sa poslanci venovali doručeným žiadostiam : z finančných dôvod sa
neschvaľuje dotácia pre ZO SZZP Lúky, Cyklotrialový klub Záriečie a OZ FS Záriečanka.
Skončenie nájomnej zmluvy na priestory – Bistro u richtára, v diskusií boli prednesené
postrehy od občanov aby sa vytvoril nefajčiarsky priestor. Obec si zabezpečí bližšie
podmienky prenájmu a prieskum výšky ceny prenájmu v regióne. Žiadosť p. Štrbáňovej
o nové hrobové miesto vedľa zosnulej dcéry Moniky Kubašovej poslanci schválili.
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Žiadosť Mgr. Ivana Močku o premiestnenie rozhlasového stĺpa na hranicu pozemkov medzi
súp.č. 71 a 70 poslanci schválili s podmienkou, že uvedené premiestnenie bude vykonané na
náklady žiadateľa.
► Posledný bod iné, bude prerokovaný na ďalšom stretnutí dňa 23.5.2019.
Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich účasť a aktivitu.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: Milan Lišanik
Ing. Rastislav Kredatus

Ing. Jozef Kollár
starosta obce
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