
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 11.12.2019 

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. Andrea Štrbáková 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Pecková 

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní štyria poslanci, otvoril 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, v priebehu 10 minút dorazili chýbajúci poslanci. 

Zasadnutie je uznášaniaschopné.   

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnenie programu zasadnutia  v bode tri – 

zverejňovanie uznesení a zápisníc na internetovej stránke obce a doplnenie v bode sedem – 

návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020.   

►    V úvode bodu tri  poslanec Ing. Kredatus upozornil na skutočnosť, že na stránke obce nie 

sú zverejnené zápisnice a uznesenia z doterajších zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta  

dopovedal, že zjedná nápravu. Ďalej  v diskusii poslanci  prerokovali návrh aby sa zo 

zasadnutia vyhotovil zvukový záznam miesto ručného zápisu a tento by sa zverejňoval na 

stránke obce. Je potrebné preveriť technické parametre k tomuto zverejňovaniu aj nahrávaniu. 

V závere sa poslanci dohodlo, že zvukový záznam sa  bude nahrávať od nasledujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.    

V ďalšom pokračovaní rokovania poslanci jednohlasne schválili Dodatok č.1 k VZN 

č.2/2019.  

Zasadnutie pokračovalo prerokovaním návrhu VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za tuhý 

domový odpad a drobný stavebný odpad. Na návrh starostu bol určený poplatok na 29,- eur 

osobu a rok.  Ďalej predložil možnosť znížiť tento poplatok pre držiteľov preukazu ZŤP, toto 

zníženie však po prerokovaní v diskusii bolo odložené na ďalší kalendárny rok. Tiež je 

potrebné vyberať poplatok od všetkých majiteľov nehnuteľnosti, ktorý sú majitelia pozemku 

aj bez stavby. Popolnica sa bude platiť v hotovosti. VZN č.5/2019 bolo schválené 

jednohlasne. Ďalej sa v diskusii prerokoval návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach. Na 

návrh starostu bola navýšená sadzba dane za lesné pozemky, za stavby rekreačných chát 

a záhradných domčekov a ostatných stavieb. Poslanci zvýšili sadzbu za nevýherné hracie 

stroje na 100,- eur za jeden hrací prístroj na kalendárny rok.  V hlasovaní bolo VZN č.6/2019 

schválené jednohlasne. 

► Vo štvrtom bode poslancom ozrejmila zmeny v rozpočte Ing. A. Štrbáková. V hlasovaní 

poslanci zmenu rozpočtu č. 9/2019 schválili jednohlasne. 

► Bod  päť – návrh rozpočtu na rok 2020 a následne 2021 a 2022. 

Starosta informoval o predkladanom návrhu rozpočtu – strana výdavkov bola ponížená o 

mzdové náklady o 4200,- eur – stiahnutím odmien všetkým zamestnancom obce o jednu 

polovicu v danom mesiaci, ďalej bol zapracovaný príjem z prenájmu Bistra u richtára vo 

výške 3000,- eur a 5000,- eur z vyplatenia zisku z Obec Záriečie s.r.o. 

Následne bola otvorená  diskusia:  

Poslanec Kredatus – chcel vedieť, aká je zostatková cena traktora, aby ho mohla obec odkúpiť 

a prevádzkovať vo vlastnej réžii, bez DPH. Starosta informoval, že náklady po prepočte sú 38 



eur za motohodinu, obci sa fakturuje za 33 eur. Náklady na mzdu K. Furu – vodiča traktora sú 

7 eur – o túto sumu sa môže fakturovať menej. Starostu požiadal o informáciu ohľadom 

celkového vyúčtovania traktora – koľko motohodín sa vyúčtovalo obci a koľko a komu 

sa vyúčtovalo iným subjektom.  

Poslankyňa Nosková – sa informovala,  či ešte konateľ p. Vodár figuruje v obchodnom 

registri, keď v 15.7.2019 bolo uznesením schválené jeho ukončenie činnosti vo f. Obec 

Záriečie s.r.o.  Starosta na druhý deň  osloví právničku, aby dala vec na poriadok, nakoľko je 

treba zmeniť iba jednu vetu v žiadosti.  Bol informovaný že JUDr. Balážová už nevykonáva 

prax. 

Ďalej poslanci upozornili starostu, že nezapracoval ich   návrhy k zostaveniu rozpočtu zo 

zasadnutia  finančnej komisie a nesúhlasia s úsporou 4000,-eur zo mzdových nákladov 

všetkých pracovníkov obce. Bližšie sa rozobrala opatrovateľská služba- poslanci sa sťažovali 

na skutočnosť, že keď schvaľovali nové miesto opatrovateľky, neboli informovaní, že 

opatrovateľskú službu vykonáva zamestnaná p. Draganová – ako sa dokáže starať o matku, 

keď má 24 hod. službu v práci. Ako sa bude riešiť situácia v prípade, ak o opatrovateľskú 

službu požiadajú ďalší občania z obce. 

Na príkaz starostu sa v zápisnici uvedie – poslanci sú za prepustenie upratovačky. Poslanci sa 

ohradili voči tomuto zápisu z odôvodnením, že v preposlanom návrhu finančných opatrení 

k zostaveniu rozpočtu požadovali zrušiť upratovanie počas doby, kedy sa bude rekonštruovať 

obecný úrad, prípadne preveriť možnosť upratovať iba počas 1-2 hod. každý druhý deň. 

Poslanec Zvonek upozornil, že navrhovaný rozpočet nie je správny, je iba fiktívny.    Poslane 

Kredatus- rozpočet je postavený na vode. Starosta uviedol, že po tom čo doteraz odznelo 

v diskusii, prepustí p. Oklepkovú aby poslanci spokojní a p. Brtiša dám tiež preč. Na základe 

vypočutého mení svoje rozhodnutie, akceptuje návrh poslancov k zostaveniu rozpočtu. 

Poslankyňa Beňová – upozornila, že v diskusii nikto netrval na prepustení zamestnancov ale 

na úprave pracovných záväzkov p. Oklepkovej a p. Brtiša. Poslanci chceli vedieť, koľko ma 

p. Brtiš rokov do predčasného dôchodku. Ak by mal len rok pripadne 1 1/2 rok, nechceli ho 

prepusti. Na čo starosta povedal, že je to slabý zamestnanec a prepusti ho aj 1.1. 2020. 

Starosta- akceptuje návrhy finančnej komisie o zrušenie prac. miesta. 

Poslanci – aby navrhol zníženie úväzku p. Brtišovi, prípadne dohodnúť s ním prácu na 

dohodu podľa potreby obce. 

Do  nového návrhu rozpočtu poslanci požadujú zapracovať príspevok 2000,- eur pre prvákov 

nastupujúcich do povinnej školskej dochádzky, 1000,-eur pre potreby materskej školy pri 

úpravách detského ihriska. Schvaľovať rozpočet sa bude na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 16.12.2019 o 19:00 hod. 

► Bod šesť rôzne nebol otvorený. 

► V bode  sedem – pri plánovaní kalendára zasadnutí OcZ na rok 2020 je potrebné 

sa prispôsobiť poslancovi Lišanikovi, ktorý pracuje na tri smeny. 

Poslankyňa Kožúrikova tlmočila sťažnosti občanov pri roznášaní  obecných novín. Starosta 

poveril roznášaním študentov, ktorý ešte nie sú úplne znalí miestnych pomerov.    Navrhol 

aby noviny spracovávala p. Kožúriková. 

  

   Starosta zastupiteľstvo ukončil. 

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

 Overovatelia: :   Štefan Chodúr,                                                             Ing. Jozef Kollár 

                              Milan Lišanik                                                                starosta obce     


