
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 03.07.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

Milan Lišanik, Andrea  Nosková, , 

Ospravedlnení:    Miloš Zvonek 

Overovatelia:      Anna Beňová, Ing. Rastislav Kredatus  

Prizvaní:              Mgr. Katarína Brezinová 

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.  Následne vydal osvedčenie náhradníkovi za poslanca vo volebnom obvode č.1 Štefanovi 

Chodúrovi, ktorý pred prítomnými  zložil prepísaný Sľub poslanca obecného zastupiteľstva.   Starosta 

skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci a pokračoval predložením doplneného programu rokovania 

na schválenie. 

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnený program zasadnutia v doplnení dobu č.4 – 

projekt  ZŠ s MŠ Záriečie,  bodu č.5a – schválenie úveru na MK Klecenec a 5b – zmena rozpočtu 

č.5/2019. Ďalej bol doplnený bod č.7 – dopravná situácia, dopravné značenie, bod č. 8  - odpadové 

hospodárstvo.  

►    Mgr. Katarína Brezinová ako novovymenovaná riaditeľka ZŠ s MŠ Záriečie predložila poslancom 

podmienky výzvy na rozvojový projekt ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej 

republiky „Zdravie na tanieri 2019“,kde sa vyžaduje finančná spoluúčasť vo výške 10% z poskytnutej 

výšky finančných prostriedkov (700,- €) a  predbežný rozpočet vo výške 7 700 €. Dotácia by sa použila 

na nákup nového zariadenia a vybavenia do školskej kuchyne a učebne technického vyučovania v 

základnej škole. 

► V bode päť sa poslanci venovali v prvej časti schváleniu úveru vo výške 102 100,-€ na projekt „ 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie  Záriečie -  Klecenec“, ktorý by poskytla Prima Banka Slovensko 

a.s., Žilina.  V ďalšom kroku poslanci schválili zmenu rozpočtu č.5/2019. 

► Šiesty bod programu bol venovaný združeniu BIOMASA, ktorá prechádza zložitým obdobím ako 

bude fungovať ďalej. Poslanci požadujú od starostu predložiť  aké sú podmienky v prípade zotrvania v 

združení a aké v prípade ak obec zo združenia vystúpi.      K. Kožúriková – tie že je potrebné pre ich 

rozhodnutie zistiť ako budú postupovať susedné obce – Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou a Lúky, 

ktoré sú tiež členmi združenia. Aká bude finančná náročnosť, keď sa osamostatníme? V diskusií sa 

bližšie rozobrala otázka M. Lišanika – ako bude fungovať vykurovanie školy, škôlky a bytovky. Po 

rozprave sa opätovne poslanci zhodli na potrebe zistiť ako budú postupovať susedné obce. Zatiaľ 

starosta nevie podmienky, za akých chceme zostať v združení BIOMASA. Banka požaduje splátky 

BIOPELU, za ktoré ručí BIOMASA svojim majetkom. Po preverení u pracovníka – p. Hamšík, ktorý 

zabezpečuje prevádzku našej kotolne – životnosť kotla je ďalších desať rokov.          V prípade likvidácie 

BIOMASY – majetkový prevod na obce, odvádza sa daň štátu. Naša kotolňa bola uvedená do prevádzky 

r. 2005, súčasná hodnota sa určí znaleckým posudkom. Poslanci v ďalšej diskusii zhodnotili, že budova 

školy je v zlom technickom stave. Bola daná požiadavka na starostu, aby preposlal prehľad 

spotrebovanej energie za uplynulé obdobia. Podľa tohto sa bude postupovať ďalej. Tiež je dôležité aké 

podmienky budú z BIOMASY. 



►  Siedmi bod programu bol venovaný dopravnej situácii v obci. Starosta danú problematiku riešil v 

roku 2018 s p. Mrvom, ktorý bol na obhliadke v obci  (spracovať projekt na dopravné značenie v obci) 

ale z dôvodu vyťaženosti do súčasnej doby nepokračoval v práci. Poslankyňa K. Kožúriková – prebrala 

sťažnosti viacerých obyvateľov – parkuje sa v dvoch križovatkách medzi súp. č. 88 a 127, pri výjazde z 

bočnej uličky na cestu stredom obce je zarastená značka v oplotení p. Daníka, je potreba ho vyzvať 

listom na nápravu. V priebehu dvoch týždňov dostala päť podnetov na danú situáciu v križovatke.  

► Odpadové hospodárstvo bolo náplňou ôsmeho bodu. Zástupkyňa JRK p. Nekyová sa podľa 

telefonického dohovoru má 10.7.2019 zastaviť k analýze odpadu. V prípade, že by obec používala 

program ELWIS, je mesačný poplatok cca 80, eur mesačne. Bude potreba v jeseni zvolať zhromaždenie 

občanov, kde budú bližšie informácie k odpadovému hospodárstvu. 

► Posledný bod programu zastupiteľstva bol venovaný informáciam starostu:                            - na 

podanú žiadosť o stretnutie zo županom doteraz neprišla odpoveď. Žiadosťou o pomoc bol oslovený 

aj predseda SNS A. Danko. Zatiaľ bez odozvy. Starosta riešil stav administratívnej budovy  s Ing. J. 

Repkom – v prípade dobetonóvania  deky a provizórneho prekrytia, je možné nechať stavbu dlhšie 

obdobie zakonzervovanú. Z dôvodu možného nového využitia tejto budovy – domov dôchodcov, 

starosta navštívil viacero zariadení v kraji. Dôležitý je počet obyvateľov aby bolo zariadenie sebestačné. 

Je možné získať financie zo ŠFRB. V diskusii K. Kožúriková požadoval predloženie troch cenových ponúk 

na zakrytie stavby. M. Lišanik požiadal o preposlanie ponúk, ktoré ma starosta k dispozícii: f. Rolo –

zakrytie budovy aj s krytinou, p. Juríček – robí iba krovy, neposkytol ponuku do začiatku zasadnutia, f. 

Elok – osadenie okien.                                                                                              V ďalšom  starosta informoval, 

že obec nemá kapacity na prevádzku Bistra u richtára. Poverený bol na uverejnenie inzerátu do 

Púchovských novín na prenájom priestoru. 

 

►  V závere zasadnutia poslankyňa Beňová poďakoval za účasť na akcii Vítanie prázdnin, ktorá mala 

dobrý ohlas a poprosila starostu o uverejnenie fotiek na infokanály. 

  

   

   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

Overovatelia:   Anna  Beňová                                                                    Ing. Jozef Kollár 

                         Ing. Rastislav Kredatus                                                          starosta obce       


