
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 12.02.2020 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová, Štefan Chodúr ( od 18:30), Mgr. Katarína Kožúriková, Ing.   

                             Rastislav Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:     A. Hoštáková 

Overovatelia:       Mgr. Katarína Kožúriková,  Ing. Rastislav Kredatus 

Prizvaní:              Ing. Andrea Štrbáková,  

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  v  bode č.6. 

►  V treťom bode programu sa prítomní venovali Zmene rozpočtu č.2/2020, o zapracovaných 

úpravách informovala Ing. Štrbáková. Išlo o financie na úseku školstva. Zmena rozpočtu 

č.2/2020 bola schválená všetkými prítomnými poslancami.  

►  Vo štvrtom bode programu starosta informoval  o projekte Rekonštrukcia KD+OcÚ – 

kontrola VO bola ukončená, pristúpi sa k podpisu zmluvy z výhercom VO. Následne bude 

zmluva poskytnutá na kontrolu SIEA a po jej ukončení sa môže začať s realizáciou projektu. 

Je potrebné dávať pozor aby zabudované materiály spĺňali požiadavky tepelnotechnických 

parametrov a v konečnom výsledku bola dodržaná tepelná úspora. 

R. Kredatus – odporúča požiadať o zmenu projektu v položkách rozpočtu s presne 

vymedzenými materiálmi  na všeobecné znenie položky a uvidíme či ju schvália alebo nie.   

Starosta –  prítomným predložil rozpočet elektronicky premietnutý na  plátno a vysvetlil kde  

vidí úspory  - napr. v rozpočte elektriky. Ďalej je potrebné urobiť skúšobný vrt a čerpaciu 

skúšku, aby sme vedeli či bude zabezpečená výhrevnosť objektu cca 70kW z tepelného 

čerpadla voda/voda, urobil reindexáciu cien po ktorej sa rozpočet navýšil. 

M. Zvonek – odhadom budeme musieť prefinancovať cca 85 000,- eur, pýtal sa na možnosť 

čerpať úver vo výške 100000,- eur.  

Ing. Štrbáková upozornila na skutočnosť, že nič z projektu nie je zahrnuté v rozpočte obce, je 

potrebné nastaviť financovanie. 

Starosta – preverí s kontrolórkou obce podmienky úveru. Je potrebné preveriť financovanie 

projektu Školské učebne, či je možné realizovať až budúci rok.  Ďalej chce osloviť troch 

oprávnených z výkonu stavebného dozoru, tento si bude obec platiť mimo projektu NFP. 

Následne poslanci poukázali na potrebu kontroly, budú na zasadnutiach preverovať čo sa už 

realizovalo.   

► Piaty bod programu – poslanci neschválili finančnú dotáciu pre ZO SZZP Lúky a okolité 

obce. Tiež sa dohodli, že obecné noviny budú roznášať vo svojich obvodoch osobne, ale je 

potreba zabezpečiť ich vytlačenie v dostatočnom predstihu, min. týždeň voči pozvánkam na  

uverejnenú obecnú akciu. 

M. Zvonek – predniesol žiadosť motorkárskeho klubu o možnosť prenájmu letného amfiteátra 

za účelom zahájenie sezóny 9.5.2020. Akcia by sa mala konči okolo 17 hod. Ak budú 

akceptovať sumu za prenájom a poskytnutý materiál, poslanci nie sú proti uskutočneniu akcie.  

► V šiestom bode po doplnení poslanci po diskusii a niekoľkých návrhoch schválili 

starostovi oprávnenie vykonať rozpočtové opatrenie  výšku 300,- eur mesačne. Uvedené sa 

následne berie  poslancami na vedomie.  

 



Ďalej pokračovala diskusia k zápisu uznesení a zápisnice zo zastupiteľstiev. Starosta 

požadoval doslovný prepis zo zvukového záznamu, poslanci sa dohodli doterajšom 

zaznamenávaní zapisovateľkou s tým, že do päť pracovných dní bude predložená na 

odsúhlasenie a po podpise, do konca mesiaca zverejnená na webovej stránke obce. Uvedené aj 

schválili v hlasovaní. 

► V siedmom bode vo voľnej diskusii starosta informoval o ukončení finančnej kontroly 

projektu Rekonštrukcia MK Klecenec. Informoval, že rozposlal poďakovanie hasičským 

jednotkám, ktoré zasahovali pri požiari letnej kuchyne v Dolnom konci. Bude informovať 

mailom o ponuke na spracovanie statického posudku na most do Dolného konca. Zásahové 

vozidlá ho využili, aj keď nie je uvedená nosnosť na dopravnej značke, niektoré použili brod 

cez Bielu vodu. 

Dňa 11.2.2020 zasadala dozorná rada f. Obec Záriečie s.r.o., kde sa riešila cena za prenájom 

traktora, zhodli sa na výške paušálneho prenájmu 7900,- eur/rok + DPH. Ing. Štrbáková 

upozornila na potrebu následného prerozdelenia nákladov do rozpočtu obce. PHM a údržbu 

traktora bude platiť obec. 

A. Beňová – fašiangový pochod masiek je naplánovaný na sobotu 15.2.2020. V utorok 25.2 

2020 bude Pochovávanie basy. Požiadala  poslancov o spoluprácu pri zabezpečovaní tomboly. 

Upresnili sa termíny – 6.6.2020 – Deň obce Záriečie ( 25. výročie FS Záriečanky + uvedenie 

do života  vydaného CD) 

                                  - 8.3. 2020 o 14 hod. – MDŽ, pre zúčastnené ženy sa zabezpečí kvietok 

a darček od detí zo ZŠ Záriečie.        

  

 

Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

 

 

 

 

  Overovatelia: :   Mgr. Katarína Kožúriková                                         Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                    starosta obce     

                              Ing. Rastislav Kredatus                                                     


