
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 16.12.2019 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

Lišanik, Andrea  Nosková, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:     Štefan Chodúr 

Overovatelia:       Andrea Nosková, Miloš Zvonek 

Prizvaní:              Ing. Andrea Štrbáková, Ing. Anna Hoštáková 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Pecková 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je uznášaniaschopné.   

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnenie programu zasadnutia  o ďalší bod 

–  Obec Záriečie s.r.o. 

►   V treťom bode programu sa prítomní venovali rozpočtu na rok 2020,2021 a 2022. 

Starosta informoval o riešení pracovného času s p. Oklepkou, ktorá súhlasila s ponížením 

hodín. Pracovný pomer p. Brtiša navrhol ukončiť k 31.12.2012, a však p. Brtiš   upozornil, že 

prerokuje túto vec s právnikom. 

P. Zvonek upozornil na skutočnosť, či nebude potreba p. Brtiša pri zimnej údržbe verejných 

priestranstiev.  

Starosta – malý traktor je náročný na obsluhu a p. Brtiš je nezvláda, dohodol sa s p. Hudákom 

s Mestečka v prípade potreby by odhrnul chodník pri hlavnej ceste. P. Brtiš nepodpíše 

dohodu, koncom leta môže ísť do predčasného dôchodku, v súčasnej dobe poberá invalidný 

dôchodok. Ešte raz prehodnotil šoférske zručnosti p. Brtiša. 

Ďalej informoval o skutočnosti, že oslovil PD Mestečko o zazmluvnenie traktora na zimnú 

údržbu, pre prípad že by bolo potreba prestriedať, obec má vlastný posypovač. K dispozícii by 

mohol byť po 10 hod. u nás v obci. 

V ďalšej diskusií k rozpočtu p. Štrbáková si dala potvrdiť, že rozpočet bude vytvorený na 

hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie, poslancom bude mesačne zasielať čerpanie, aby sa 

vedeli robiť potrebné úpravy. Následne hlavná kontrolórka oboznámila so stanoviskom 

k predkladaným rozpočtom 2020,2021, 2022. Rozpočet na r. 2020 sa schvaľuje a je záväzný, 

na rok 2021 a 2022 sú orientačné a berú sa na vedomie.  

V hlasovaní poslanci rozpočet na rok 2020 schválili. 

► Vo štvrtom bode  sa poslanci venovali f. Obec Záriečie s.r.o. – správnej a dozornej rade.  

Do správnej rady boli zvolení – Mgr. Kožúriková, Nosková, Chodúr, do dozornej rady – Ing. 

Kredatus, Zvonek, Lišanik. Doriešiť výmaz konateľa p. Vodára. 

► V ďalšej diskusií sa prerokoval cenotvorba za prenájom traktora, riešiť tri ponuky. 

Náklady na p. Furu  sa budú účtovať mimo mzdových nákladov. 

P. Zvonek – predložil zámer uskutočniť maškarný ples pre deti, už oslovil sponzorov. Z obce 

sa neplánuje finančná podpora. 

Ďalej sa dohodol prvý termín zastupiteľstva na 8.1.2020 o 17 hod. 

P. Kožúriková – na základe preposlaných podkladov neplatičov ohľadom daní a poplatkov – 

riešiť začiatkom roka – koniec januára, začiatok februára- zvolať zasadnutie komisie pre 

verejný poriadok a predvolať neplatičov. 

P. Kredatus – urobiť potrebné úpravy a zneprejazdniť lávku k letnému amfiteátru pre osobné 

automobily, tak aby prešli ručná kára, prípadne sklápacie zariadenie, ktoré  pri väčších 

akciách na LA nebude prekážať. 



P. Nosková – výrez drevín pod elektrickým vedením, či je možné odpratať drevnú hmotu zo 

súkromných pozemkov. Otázka bola ako vyriešia upratanie Kmošenovci po celej dĺžke 

pozemku – upratať si má vlastník pozemku. 

P. Zvonek upozornil na vandalov v areály školy – skrivená dopravná značka, ohnutá tyč 

k hydrantu.  

P. Beňová -  upozornila a požiadala o hlasovanie  k dotácií v projekte FS Záriečanka.  

  

 Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

 

 

 

 

  Overovatelia: :   Andrea Nosková,                                                             Ing. Jozef Kollár 

                              Miloš Zvonek                                                                     starosta obce     


