
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 25.11.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

                             Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:      

Overovatelia:       Štefan Chodúr, Milan Lišanik 

Prizvaní:               Ing. Anna Hoštáková  

 Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Štrbáková 

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 doplnenie programu zasadnutia  v bode tri – 

kontrola plnenia uznesení.  

►    V bode tri  poslancom  prečítala  kontrolu plnenia uznesení  kontrolórka obce Ing. Anna 

Hoštáková. 

Zasadnutie pokračovalo v bode tri.  

Starosta opätovne informoval o návšteve niektorých poslancov v prevádzke BIOMASY 

a zopakoval dôvody, prečo zastáva stanovisko zotrvania v tomto združení a zabezpečovaní 

tepla prostredníctvom biomasy.  

Poslanci nasledovne v diskusii prerokovali túto tému – M. Zvonek: chcel informáciu ohľadom 

stretnutia nášho starostu so starostami susedných obcí, ktoré sú členmi združenia a aký majú 

zámer do budúcnosti s využívaním vykurovania spol. BIOMASA. Starosta odpovedal, že tieto 

obce hodlajú z tohto združenia vystúpiť. 

R. Kredatus: po kontaktovaní  sa so zástupcom obce Motešice informoval prítomných, že 

generálna oprava kotla f. HERZ v tejto obci stála 5000-,€, úspora pri prevádzke kotolne vo 

vlastnej réžii (obec vystúpila zo združenia BIOMASA) je 8000,- €.     

M. Zvonek : v akom stave je starý kotol na pevné palivo. 

Š. Chodúr : opätovne upozornila na skutočnosť, že združenie BIOMASA, ktorá je zadlžené, 

ide pomáha spol. BIOPEL, ktorý je tiež zadlžený. 

Následne poslanci hlasovali za samostatné prevádzkovanie kotolne v ZŠ s MŠ Záriečie a za 

zotrvanie  v združení právnických osôb BIOMASA. 

► Vo štvrtom bode poslancom predložil starosta svoj návrh na zrealizovanie schváleného 

projektu z fondu mikroprojektov – poslancom zašle stanovisko z MF SR ohľadom použitia 

rezervného fondu  ako mimoriadne okolnosti a tiež žiadosť o predĺženie realizácie do 

30.06.2020. 

 V ďalšej diskusii starosta informoval v závislosti na plánované zavedenie programu ELWIS 

ohľadom odpadového hospodárstva, že starosta obce Dohňany Ing. Panáček, poslal 

alternatívne riešenie, ktoré by prevádzkovalo Združenie obci púchovskej doliny v rámci 

svojho zberového vozidla. Podklady prepošle poslancom.   

► Bod  päť:  

Následne bola otvorená voľná diskusia:  

Projekt Rekonštrukcia VUB – ešte nebola ukončená kontrola Verejného obstarávania na 

dodávateľa stavebných prác. Starosta robí priebežne prieskum trhu na dodávku jednotlivých 

stavebných prác. 



P. Kredatus sa informoval ohľadom dodávateľských faktúr z f. Obec Záriečie s.r.o., predložil 

svoj návrh na presunutie traktora do obce, utíšenie tejto spoločnosti. Starosta poznamenal, že 

daný presun preberie s audítorkou obce. 

K. Kožúriková požiadala o prepracovanie plánu prenájmu zariadení z  Obec Záriečie s.r.o. 

a lepšiu propagáciu. 

A. Nosková  chcela bližšie informácie ohľadom  pokračovania prác na revitalizácii parku. 

V tomto roku už nebudú pokračovať.   

M. Zvonek upozornil na ťažbu dreva v Klecenci, na znečistenie opravenej cesty upozornila aj 

p. A. Beňová. V súčasnej dobe prebieha ťažba dreva pre  Lesy SR, starosta už viac krát 

v minulosti požadoval od nich informovanie ohľadom výrubov, je s nimi ťažká komunikácia. 

Pripraví fotodokumentáciu súčasného stavu vozovky a listom požiada o nápravu. 

 

   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :          Ing. Andrea Štrbáková   

  

Overovatelia: :       Štefan Chodúr                                                                    Ing. Jozef Kollár  

                               Milan Lišanik                                                                       starosta obce       

 


