
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 06.11.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

                             Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:     Ing. Anna Hoštáková 

Overovatelia:       Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková 

Prizvaní:               Ing. Andrea  Štrbáková,  

 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 

na pozvánke. 

►    V bode tri  poslancom  prečítala  Plán kontroly na II. polrok r. 2019 Ing. Pecková 

Andrea, z dôvodu účasti hlavnej kontrolórky  v dňoch 5.-7.11.2019 na Odbornej konferencii 

pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy.  

Poslanci predložené schválili. 

► V bode štyri Ing. Štrbáková predložila poslancom na vedomie plnenie rozpočtu 

k 30.09.2019.  

► V piatom bode poslanci schválili Všeobecné záväzné nariadenie obce Záriečie č.4/2019 

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

so sídlom na území obce Záriečie, tak ako bolo predložené v návrhu. 

► V šiestom bode  ekonómka obce informoval poslancov o skutočnosti, že z dôvodu 

prijatých legislatívnych zmien v mzdovej oblasti pre verejnú správu, nedokáže zostaviť 

vyrovnaný rozpočet na rok 2020.  Upozornila na zvýšené mzdové náklady o 10%, navyšujúce 

sa náklady na energie a predpokladané zvýšené prijmi z miestnych daní a poplatkov, no aj tak 

je potrebné prijať opatrenia, ktoré sú v kompetencii starostu a súhlasu obecného zastupiteľstva 

aby rozpočet na nasledujúci rok nebol schodkový.  Pripravené sumy prepošle prítomným 

v tabuľkovej forme, aby sa  s nimi oboznámili a spoločne vyriešili túto úlohu.  

Po diskusii, v prevažnej miere medzi ekonómkou obce a  poslancom Kredatusom, za 

pripomienok ostatných prítomných sa poslanci uzniesli na poverení starostu, aby k stretnutiu 

finančnej komisie dňa 18.11.2019 pripravil návrh vyrovnaného rozpočtu. Následne starosta 

prečítal mailovú komunikáciu s hlavnou kontrolórkou, ktorá upozornila na legislatívne znenie 

skutočnosti, že poslanci nemôžu starostu uznesením zaväzovať úlohami. 

► Bod  sedem informácie starostu obce:  

Starosta prečítal svoje stanovisko (sistačné právo) k nepodpísanému uzneseniu č.52/2019 zo 

dňa 7.8.2019.  Upozornil, že do 25.11.2019 je potrebné zaujať jednoznačné stanovisko 

k otázke  kotolne BIOMASA. 

P. Zvonek upozornil starostu, že  stanovisko nie je v súlade s nepodpísaným uznesením.  

P. Kredatus opätovne upozornil aby sa nepodpísala nevýhodná zmluva k dodávke tepla, 

nakoľko spol. BIOPEL zatiaľ neposkytla jasné podmienky na ďalšie obdobie. 

Starosta argumentoval vložením 4. mil. eur do spoločnosti BIOMASA členmi združenia práv. 

osôb, je za to by obec zostala v BIOMASE a využívala vložené financie. 



V spoločnosti BIOMASA zatiaľ nemajú jasné stanovisko, či členovia musia vystúpiť zo 

združenia alebo len budú prevádzkovať kotolne samostatne. 

Starosta prečítal druhé  stanovisko k uzneseniu 53/2019 zo dňa 7.8.2019 ( využité sistačné 

právo).  

Následne bola otvorená voľná diskusia:  

Projekt Rekonštrukcia VUB – ešte nebola ukončená kontrola Verejného obstarávania na 

dodávateľa stavebných prác. P. Kredatus sa informoval, či sa už uskutočnilo stretnutie s f. 

VW stav, ktorá je víťazom VO. Starosta zdôraznil, že stretnutie je opodstatnené až po 

kladnom  uzatvorení kontroly VO k predloženému projektu.    

Projekt Modernizácia učební ZŠ – je potreba začať realizovať Verejné obstarávanie na 

dodávateľa. 

P. Nosková – informovala sa či p. Bušfy už poskytla zoznam úloh, ktoré pracovne plní pre 

obec. Starosta zatiaľ p. právničku v tejto veci neoslovil.  Poisťovňa Alllianz zatiaľ ešte 

neposkytla stanovisko k administratívnej budove. 

P. Kožúrikova – zúčastnila sa semináru v Bratislave ohľadom  novelizácie zákona 

o odpadoch. Informovala, čo pre obec bude povinné od začatia platnosti tejto novelizácie – 

biologicky rozložiteľný odpad (kompostovisko v obci, zberný dvor Lúky, program Elwis), 

vyššia separácia zložiek komunálneho odpadu, potreba verejného zhromaždenia občanov pre 

oboznámenie sa s touto problematikou. Poslanci sa dohodli, že toto stretnutie s občanmi sa 

uskutoční 29. 11. 2019 o 17:00 hod v sále kultúrneho domu v Záriečí.  

Ďalej sa prerokovala príprava Adventného popoludnia. Tento rok bude túto akciu 

zabezpečovať Základná škola s materskou školou v nedeľu 8.12.2019. Pri tejto príležitosti by 

Mgr. Kožúriková uviedla do života novú knihu venovanú tradičnej kuchyni z nášho regiónu. 

 

 

   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

Overovatelia: :       Štefan Chodúr                                                                    Ing. Jozef Kollár  

                   Mgr. Katarína Kožúriková                                                                 starosta obce       

 


