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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 23.05.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová, Zuzana Brtišová, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav 

Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:     

Overovatelia:       Anna Beňová, Mgr. Katarína Kožúriková  

Prizvaní:               

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Štrbáková     

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 v  programe zasadnutia zmenu, keď bod 8 – 

prenájom nebytového priestoru vo viacúčelovej budove obecného úradu sa presunul na 

začiatok zasadnutia.  

►  V presunutom bode programu  poslancom prítomný Peter Janíček, ako záujemca 

o prenájom priestorov po Bistre u richtára, predniesol svoj návrh na využitie – otvorenie 

prevádzky pizzerie. Z toho vyplýva zmena dispozície a úprava priestoru, stavebné práce 

k tomu nevyhnutné, by vykonal na svoje náklady. Z jeho strany je požiadavka preveriť 

možnosť zimného vykurovania pomocou krbových kachlí – či je k dispozícií funkčný komín. 

Ing. Kredatus upozornil na potrebu preveriť, či prenájmom sa nedostane obec do konfliktu 

s podmienkami oprávnených nákladov k dotácii o NFP k podanému projektu na 

Rekonštrukciu VUB.   

►  Tretí bod programu bol venovaný schváleniu podmienok verejného obstarávania na 

projekt: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC“. V diskusii k danej 

ceste p. Nosková upozornila na potrebu stavebného dozoru, ktorého by mala obec zabezpečiť. 

Ing. Kredatus požaduje zabezpečiť stanovisko príslušného policajného oddelenia 

o stanovisko, či obec môže obmedziť stanovenie tonáže automobilovej prepravy. P. Zvonek 

ohľadom mosta požaduje zistiť, na aké zaťaženie je projektovaný. V súhrne týchto 

požiadaviek starosta navrhol aby sa dal vypracovať odborný posudok, ktorý by bol 

v budúcnosti použiteľný pre potreby obce, z toho vyplýva potreba ponechať v  rozpočte 

rezervu  na jeho financovanie. Poslanci podmienky VO schválili tak, ako boli predložené. 

► Vo štvrtom bode programu  poslanci boli oboznámení so zisteniami ohľadom čipového 

systému k dochádzkam s obedmi zadarmo o ktorých informoval starosta obce. V diskusií bolo 

navrhnuté aby sa systém prepojil aj s dochádzkou na vyučovanie v budove školy, aby mal 

viac možností využitia. Predpokladané náklady sú 2500,- eur, na čo treba ponechať finančnú 

rezervu v rozpočte. Starosta ponúkol poslancom návštevu školy v Púchove, kde takýto čipový 

systém výdaja obedov funguje. Poslanci odložili  o hlasovaní k tomuto bodu programu na 

ďalšie zasadnutie.     

►   V piatom bode programu po diskusií k opatrovateľskej službe  poslanci  poverili Ing. 

Štrbákovú  o prípravu finančných podkladov k navrhovanej zmene úväzku p. Emílie Boškovej  

( 5,5 hod. úväzok) a novej opatrovateľky  Zuzany Brtišovej ( 4 hod. úväzok). Podávaný 

projekt o NFP z dôvodu nedostatočnej výšky financií  na  riadiacom orgáne nebol schválený    

Pokračovaním bodu bolo odpadové hospodárstvo. Bližšie o tejto problematike informovala 

prítomných Mgr. Kožúriková, ktorá sa zúčastnila prezenčného dňa v obci Košeca. V tejto 

obci využívajú elektronický systém zberu komunálneho odpadu aj separovaných zložiek. Bola 

oslovená spoločnosť JRK Slovensko s.r.o., ktorej zástupkyňa ponúkla spoluprácu v tejto 

oblasti vypracovaním odbornej analýzy odpadu v našej obci. Predpokladané náklady by boli 

vo výške 240,- eur. Osveta medzi obyvateľmi ohľadom lepšieho separovania sa bude riešiť 
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v novinách, letákom o triedení odpadu, prípadne verejným stretnutím občanov. Tiež je 

potreba prijať nové VZN o odpadoch podľa poslednej platnej úpravy príslušnej legislatívy.    

► Šiesty bod programu  mal byť venovaný spoločnosti Obec Záriečie s.r.o., tento bol po 

krátkej diskusií k zmene vo vedení spoločnosti a doterajšiemu  jej hospodáreniu presunutý na 

budúce zastupiteľstvo 5.6.2019 

 ►   V siedmom bode programu boli prediskutované  zámery projektov do budúceho obdobia. 

Poslanec Kredatus -oprava cesty pri Furmanskej krčme, je treba zvážiť opravu tohto úseku 

alebo prístupovej cesty k bytovkám za Furmanskou krčmou. Zvážiť umiestnenie retardérov. 

Poslanci Lišanik, Brtišová – zlý technický stav lávky na hornom konci, je potreba opravy 

pochôdznych  plechov 

Poslanec Zvonek- navrhol aby poslanci spísali podnety od občanov, čo je pre nich prioritné 

Poslankyňa Kožúriková – dopravná značka pri súp. č. 88 je zatienená tujami v živom plote, je 

treba upozorniť majiteľa, aby urobil nápravu    

V spoločnej rozprave poslanci navrhli aby starosta dal vyhotoviť tri cenové ponuky na  

zakrytie administratívnej budovy (dobetonávka stropu, schodisko, osadenie okien, zhotovenie 

a zakrytie krovu). Tiež je potreba doriešiť vzájomné zmluvné vzťahy s f. HBH v tejto veci, od 

podmienok ustúpenia od zmluvy. 

V závere tohto bodu poslanci schválili predložený harmonogram zastupiteľstiev v období od 

júna do decembra 2019. 

► V deviatom bode mali byť poslanci starostom obce bližšie  oboznámení s členstvom 

v spoločnosti Biomasa, z.p.o., Kysucký Lieskovec. Tento bod bol presunutý na nasledujúce 

zastupiteľstvo 5.6.2019 

► Záverečný desiaty bod programu bol zhrnutím celého zasadnutia. Opätovne sa otvorila 

otázka právneho zastupovania obce – kedy by právnička LEGAL POINT s.r.o., Považská 

Bystrica mohla prísť na obec. Je možnosť dať si vypracovať odborný posudok (výška financi 

na vypracovanie cca 1000eur) z inej právnej agentúry, aké sú možnosti riešení v otázke 

zrušeného projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – administratívna budova 
v obci Záriečie“, kód žiadosti NFP310040A744.  

Poslanci si vyžiadali od starostu informácie ako budú postupovať v ďalšom období susedné 

obce, tiež združené v spol. Biomasa – či uvažujú o možnosti  fungovať samostatne.  

V ďalšej diskusii sa bližšie rozobrala príprava MDD 2019. Balíčky pre deti do materskej 

škôlky sú už zabezpečené, pripravuje sa na ukončenie školského roku v areáli Letného 

amfiteátra „ Noc chytania svätojánskych mušiek“ pre deti spolu s rodičmi. Podporu a pomoc 

ponúkol aj miestny odbor Matice slovenskej.  

Poslanci požiadali starostu o preposielanie zápisníc zo zasadnutí OcZ elektronicky mailovou 

poštou. 

 
   
   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :          Ing. Andrea Štrbáková   

  

Overovatelia:   Anna Beňová                                                                    Ing. Jozef Kollár 

                         Mgr. Katarína Kožúriková                                                    starosta obce       


