
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 15.07.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

Andrea  Nosková, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    Milan Lišanik  

Overovatelia:      Andrea Nosková, Mgr. Katarína Kožúriková  

Prizvaní:              Mgr. Katarína Brezinová 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Štrbáková     

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní šiesti poslanci,  zasadnutie je 

uznášaniaschopné, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a overovateľov  

zápisnice.   

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

4a) schválenie ukončenia funkcie konateľa Petra Vodára v spol. s r.o, 

4b) prenájom priestorov „Bistra u richtára“ spoločnosťou Obec Záriečie, s.r.o., Záriečie č. 190,020 52 

4c) cenová ponuka na odborný posudok –miestna komunikácia KLECENEC 

 

►   Tretí bod programu zasadnutia zastupiteľstva bol venovaný spoločnosti právnických osôb 

BIOMASE a jej ďalšieho smerovania. P. Zvonek inicioval diskusiu, vysvetlil dôvod, prečo sa mu nepáči  

transformácia spoločnosti BIOMASA na BIOPEL a to strata podielu v rozhodovacom práve. Ing. 

Kredatus položil otázku, kto bude vlastníkom kotolne po vystúpení obce zo spoločnosti BIOPEL. Tiež 

sa mu nepáči veľkosť podielu akcií v spol. BIOPEL  a vysoké úverové zaťaženie BIOPELU, za ktoré by 

ručila obec ako akcionár. Z preposlaných podkladov vyplýva, že spol. BIOPEL negarantuje investície 

do kotolní. Mgr. Brezinová upozornila, že keď došlo k poruche , museli si opravu zaplatiť ako škola zo 

svojich finančných prostriedkov.  P. Chodúrovi sa nepáčila odpoveď p. Žideka, z dlhodobého hľadiska 

by transformácia do  BIOPELU bola pre obec nevýhodná.  

V závere bolo prijaté uznesenie, v ktorom poslanci nesúhlasili s danou formou predloženej 

transformácie BIOMASY na BIOPEL. 

► V bode štyri  sa poslanci venovali v prvej časti  schváleniu odstúpenia p. Petra Vodára z pozície 

konateľa Obec Záriečie, s.r.o., Záriečie č.190, 020 52. Odstúpenie poslanci schválili. 

V druhej časti, v ktorej sa  prerokovával prenájom priestorov Bistra u richtára,  po diskusií poslancov 

starosta stiahol svoj  návrh na prenájom priestorov Bistra spoločnosti  Obec Záriečie, s.r.o. Poslanci 

opätovne požadujú zverejnenie inzerátu o prenájme priestorov do Púchovských novín, bez 

zverejnenia ceny prenájmu.  

V tretej časti – odborný posudok na miestnu komunikáciu KLECENEC - na základe zaslanej cenovej 

ponuky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nebude realizovať.  

   

   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :          Ing. Andrea Štrbáková   

  

Overovatelia:   Andrea  Nosková                                                                    Ing. Jozef Kollár  

                           Mgr. Katarína Kožúriková                                                       starosta obce       


