Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 09.10.2019
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

Anna Beňová, Štefan Chodúr, Ing. Rastislav Kredatus, Milan Lišanik,
Andrea Nosková, Miloš Zvonek,

Ospravedlnení:

Mgr. Katarína Kožúriková

Overovatelia:

Štefan Chodúr, Ing. Rastislav Kredatus

Prizvaní:

Ing. Andrea Štrbáková, Ing. Anna Hoštáková, Mgr. Katarína Brezinová

Zapisovateľ:

Ing. Andrea Pecková

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 bode č.2.
► Doplnený bod č. 2 bol venovaný Základnej škole s materskou školou Záriečie. Riaditeľka
školy Mgr. Brezinová prítomným poslancom predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019. Zverejnená je na stránke
školy https://zszariecie.edupage.org/sprava. Následne predložila poslancom potrebu riešiť
havarijný stav okien - ich technický stav je v nevyhovujúcom stave, problém riešili na
zasadnutí Pedagogickej rady školy aj na zasadnutí Rady školy. V uvedenej veci bola
zriaďovateľom preposlaná žiadosť na Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, kde však žiadosť
zamietli. V ďalšej diskusii sa prítomní zaoberali financiami potrebnými na kúrenie, škola si
pridelené peniaze na uvedené už vyčerpala, nie je schopná splácať preddavky do konca roku
2019, problém sa rieši cez dohodovacie konanie na OU Trenčín, skúsiť dohodnúť splátkový
kalendár s BIOMASOU. Ďalej sa diskutovalo o výške príspevku obce na prváka – do
budúceho rozpočtu uvažovať o zvýšení tejto položky. Tiež je potrebné riešiť vývoz školského
septiku a prerozdelenie nákladov na zúčastnených užívateľov. V závere diskusie starosta
k uvedeným požiadavkám skonštatoval, že je zle nastavený súčasný systém financovania
školstva zo strany štátu. Následne riaditeľka poďakovali prítomným za pozornosť.
► V bode tri poslancom predložila Ing. Štrbáková Konsolidovanú výročnú správu obce a
Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe pre štatutárny orgán
obecné zastupiteľstvo konsolidovanej účtovnej jednotky obec Záriečie k 31.12.2018.
Uvedené prítomní zobrali na vedomie.
► V štvrtom bode poslanci prerokovali zmenu rozpočtu č.8/2019, ktorú podrobne predložila
ekonómka obce. Bola zapracovaná spoluúčasť obce na projekte Zdravie na tanieri vo výške
700,- eur, výdavky na stavebný dozor pri rekonštrukcii MK Klecenec a náklady 700,-eur na
dobudovanie dopadovej plochy k detskému ihrisku v MŠ Záriečie. Posledná položka bola zo
zmeny vylúčená z dôvodu, že uvedená plocha sa bude využívať deťmi až v budúcom
kalendárnom roku a vtedy sa budú schvaľovať aj potrebné náklady. Takto upravenú zmenu
rozpočtu poslanci schválili.
► V piatom bode poslanci schválili príspevok vo výške 50,-eur/na rok/dieťa na financovanie
záujmového vzdelávania v roku 2020.

► V šiestom bode starosta rozobrala príprava a zabezpečenie akcie na nedeľu 13.10.2019 –
vítanie detí a posedenie so seniormi.
► Bod sedem, ktorý bol venovaný informáciam starostu :
Projekt MK Klecenec – potreba pripraviť podklady na zúčtovanie dotácie, starosta bol
navštíviť viaceré susedné obce, ktoré mali tiež pridelenú dotáciu aby sa vyvaroval
prípadných zdržaní v procese kontroly. Je možnosť dať si vypracovať certifikované
osvedčenie ohľadom prevádzkovania cesty (suma cca 6000,- eur).
Projekt administratívnej budovy – cena za dobetónovanie deky od f. VW stav, s.r.o. 11000,eur. M. Zvonek konzultoval s Ing. Valkom – je možné zabetónovať, aby sa ďalej
neznehodnocoval dodaný materiál. Financie už poslanci schválili v zmene rozpočtu
predloženej na augustovom zasadnutí OcZ.
Projekt Web stránky obce – starosta preposlal ponuku poslancom od f. Weby group, Nižovec
2a, Zvolen.
Projekt Rekonštrukcia VUB – prebieha kontrola Verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác.
Projekt Modernizácia učební ZŠ – je potreba začať realizovať Verejné obstarávanie na
dodávateľa.

Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich účasť a aktivitu.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: :

Štefan Chodúr

Ing. Rastislav Kredatus

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

