
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 07.08.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

                               Milan Lišanik, Andrea  Nosková, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    - 

Overovatelia:      Andrea Nosková, Miloš Zvonek  

Prizvaní:               - 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková     

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní všetci 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 pozvánke. 

►   Tretí bod programu zasadnutia zastupiteľstva bol venovaný správe audítora pre konsolidovanú 

učtovnú závierku r.2018. Ing. Štrbáková prečítala v krátkosti záverečný výrok, uvedené poslanci vzali 

na vedomie.  

► V bode štyri  sa poslanci venovali predloženým VZN č. 2 a 3 r.2019. V prvom schválili  výšku 

príspevkov v  školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie a v druhom   výšku príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole,  prevádzku materskej školy v čase letných prázdnin,  výšku 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,  miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou podľa Zák. č.245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

► V piatom bode starosta informoval prítomných o predbežnom prerozdelení financií na projekty 

obciam z MAS Naše Považie a navrhol ako projektový zámer vybudovanie chodníka pri štátnej ceste 

I.tr. od prevádzky súp.č. 200 smerom na Lúky po posledné súpisné číslo 206. Projektový zámer 

poslanci schválili. 

► V šiestom bode sa poslanci venovali čerpaniu rezervného fondu. V diskusii sa dohodli, že financie 

budú využité na práce potrebné k zakrytiu administratívnej budovy. Ing. Kredatus požaduje predložiť 

novú ponuku na práce, nie však podľa rozpočtu schváleného z dotácie EU. V hlasovaní všetci poslanci 

čerpanie rezervného fondu schválili na kapitálové výdavky – administratívna budova. 

►  Zmenu rozpočtu č.6/2019 podrobne predložila ekonómka obce. V následnej diskusií zaznelo 

viacero požiadaviek – vo výdavkovej časti špeciálne služby sú mesačné náklady  na právne služby f. 

Legal Point, s.r.o. Pov. Bystrica -  poslanci sa dohodli na vyžiadaní vyúčtovanie týchto služieb od 

právnickej kancelárie do súčasnej doby. Je potrebné pozrieť uzatvorenú zmluvu a jej výpovednú 

lehotu. Ďalšia debata smerovala k faktúre BIOMASY za právne služby pri transformácii s BIOPELOM . 

Poslanci navrhli, aby starosta dal preveriť, či sme povinný túto faktúru platiť, vyžiadať si stanovisko 

k danej veci JUDr. Bušfy a odložiť úhradu tejto faktúry. V závere sa dohodli na vylúčení sumy 2100,-

Eur z predloženej zmeny rozpočtu. Ďalšia diskusia so upriamila na výdavky za maľovanie Bistra 

a opravu lávky na Hornom konci. V oboch prípadoch sa zakúpil materiál skôr ako boli všetci poslanci 

informovaní o začatí týchto prác. Starosta informoval, že využil vzniknutú situáciu ohľadom opravy 

lávky, kedy mu Milan Jurenka prisľúbil odborné práce pri zváraní kovových prvkov lávky. Uvedené 

opravy sa odkladali už dlhšie obdobie a teraz sa naskytol vhodný termín. Následne Ing. Kredatus 

opätovne požadoval opravu jamy na vozovke komunikácie pri súp.č. 96.  V závere p. Chodúr požiadal 



starostu aby pri podobných projektoch v úvode informoval všetkých poslancoch o plánovanom 

vynakladaní financií na materiál a práce, nie až keď je projekt pred ukončením prípadne už skončený 

zmenou rozpočtu. 

V závere tohto bodu poslanci v počte 6 schválili upravenú zmenu rozpočtu č.6/2019. Poslankyňa 

Nosková hlasovala proti schváleniu tohto bodu.  

► V ôsmom bode – Biomasa- schválenie stanoviska o prevádzkovaní kotolne, starosta pripomenul 

pracovné stretnutie s poslancami a gen. riaditeľom p. Židekom a prenechal slovo poslancovi M. 

Zvonkovi.   Ten zhrnul súčasny modelu prevádzky kotolne v základnej škole,  výhody  ak bude kotolňu 

prevádzkovať obec.  V odhadovanej kalkulácii by mohla byť úspora cca 8000,-Eur. 

V diskusii sa zapojili všetci poslanci a zvažovali tri možnosti- prevádzka kotolne by zostala obci, 

prevádzkovala by ju naďalej BIOMASA transformovaná na novú spoločnosť  alebo by sa uzatvorila 

zmluva s iným dodávateľom tepla. V hlasovaní bolo päť poslancov za prvú možnosť – prevádzku 

kotolne bude zabezpečovať samostatne obec. Dvaja poslanci sa hlasovania zdržali. Ďalšie dve 

možnosti na hlasovanie starosta z dôvodu zodpovedania otázky nepredložil. 

►  Bod deväť bol rozdelený na viacero pod bodov: 

a) Starosta oboznámil prítomných o doručenej faktúre vo výške 22 000,-Eur z Premier Consulting za 
schválenie žiadosti o NFP –  Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ   Záriečie z 
operačného programu Kvalita životného prostredia. Ide  o odmenu vo výške 6,5%  zo schválenej 
sumy oprávnených nákladov. Po jednaní so zástupcom firmy obec predloží splátkový kalendár  na 
odsúhlasenie.     
 

b) oprava lávky na Hornom konci – bola prediskutovaná pri schvaľovaní zmeny rozpočtu č.6/2019  

 

c) náter strechy letného amfiteátra z dôvodu finančného sa neprejednával 

 

d) Starosta predložil návrh, aby prevádzku Bistra u richtára zabezpečovala Obec Záriečie s.r.o., min. 

12 mesiacov a ak sa nebude plniť predpokladaný nájom, doplatí ho obci sám. Poslanec Kredatus 

navrhol opätovne osloviť Petra Janíčka, či nebude mať záujem a nepočká dokedy sa priestory 

neopravia a neprispôsobia k novému účelu – pizzerii, z dôvodu schválenia NFP a prebudovania 

elektrického priameho vykurovania priestorov na teplovodné. Poslankyňa Kožúriková upozornila 

potrebu venovať sa potrebám obce, keď sú schválené dotácie. V závere sa prítomní dohodli na znení 

uznesenia – prenájom priestorov na 12 funkčných mesiacov vo výške 150,- eur za mesiac+ refundácia 

energii a  na výpovednej lehote 2 mesiace pre obe strany. V hlasovaní za schválenie prenájmu  

s uvedenými podmienkami boli traja poslanci proti a štyria sa hlasovania zdržali.  

 

e) oslavy 75. výročia SNP sa budú konať 29.8.2019 o 17 hod na cintoríne v Záriečí.  

 

f)  Poslanec Zvonek predložil žiadosť o dotáciu vo výške 700,- eur pre Dobrovoľný hasičský zbor  

s tým, že je potreba podporiť mladých hasičov, ktorý sa zúčastňujú súťaží. 

Financie neboli schválené z dôvodu, že tento rok sa dotácie z rozpočtu obce neschvaľovali žiadnemu 

žiadateľovi. 

 

g) požiadavky na opatrovateľskú  službu – nové požiadavky od p. Furovej a Oklepkovej nespĺňajú 

náplň   práce ošetrovateliek zamestnaných na obci, nakoľko obe potrebujú starostlivosť celých 24 

hodín a bolo im odporučené podať žiadosť o umiestnenie v sociálnom zariadení . 

 

h) dopravné značenie – poslankyňa Kožúriková opakovane pripomenula možnosť riešiť jednosmernú 

dopravu v úseku medzi súp. č. 96 a 88. Starosta predložil riešenie, že ak p. Mrva nedodá do 7 dní 



projekt dopravného značenia, bude zvolaná komisia pre verejný poriadok. Na túto budú predvolaní p. 

Daník a Svinčák, k riešeniu problému s parkovaním v križovatkách. 

   

   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

Overovatelia:   Andrea  Nosková                                                                    Ing. Jozef Kollár  

                           Miloš Zvonek                                                                             starosta obce       


