Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 15.01.2020
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

Anna Beňová, Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav
Kredatus, Milan Lišanik, Andrea Nosková, Miloš Zvonek,

Ospravedlnení:

A. Hoštáková

Overovatelia:

Anna Beňová, Štefan Chodúr

Prizvaní:

Ing. Andrea Štrbáková,

Zapisovateľ:

Ing. Andrea Pecková

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú prítomní všetci poslanci, otvoril
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je uznášaniaschopné.
► Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnenie programu zasadnutia v bode
č.11.
► V treťom bode programu sa prítomní venovali havarijnému stavu kanalizačnej prípojky
materskej školy do žumpy, ktorý vznikol prelomením kameninových rúr.
V pondelok po víkende 11.-12.1.2020 f. p. Ondrišíka, Lazy pod Makytou, príde položiť nové
kanalizačné potrubie. V tomto čase bude zatvorená Materská škola aj školská jedáleň.
Predbežná cena je cca 3 000,-eur, už je zapracovaná v predkladanej zmene rozpočtu č.1/2020.
► Vo štvrtom bode programu starosta informoval a stretnutí s p. Hamšíkom( technik kotolne
v ZŠ) – chce zostať pracovať v BIOMASE. V minulosti vedel sám opraviť pokazený šnek,
môžu vzniknúť poruchy na elektronickom zariadení kotolne.
P. Kredatus – je podstatné, či kotol bude náš zadarmo, alebo ako bude fungovať kotolňa.
P. Zvonek – potreba nájsť model do budúcna ako bude kotolňa fungovať.
P. Kredatus – či sme ako obec riešili, kto je schopný robiť servis kotolne. Či sa oslovili aj
ostatné obce, ako to budú riešiť. Zistiť odkiaľ berie p. Hamšík náhradné diely na opravu.
Starosta – zorganizuje stretnutie M. Zvonek, starosta Ondrička a Mičega ohľadom kotolne.
Starosta –upozornil na požiadavku odborného vedenia kotolne. Čo ak sa kotol pokazí?
Zvonek, Kredatus – prevaria sa dve trubky a bude sa kúriť uhlím v starej peci.
► Piaty bod programu – DHZ Záriečie je zaradený do kategórie C, kde je potreba splniť
podmienku 10 hasičov, ktorý budú mať potrebné školenie. Starosta oslovil starostu
z Mestečka p. Hlinku, či by boli ochotný spoločne fungovať. V súčasnej dobe sú aktívni
mladí chlapci, u ktorý však nie je istota, že budú v zbore aj nasledujúce roky. Školenie je
v trvaní štyri dni vo výške 30€ na osobu a hasiči by mali reálne zasahovať v prípade požiaru.
P. Kredatus – treba získať ľudí na školenie zvlášť a na súťaže zvlášť.
Starosta – školenie je už v apríli 2020, nakupovať nové veci sa môže až po vykonaní kontroly,
je potreba uskutočniť výročnú členskú schôdzu. Ak nebudú ľudia, urobí sa zmluva s inou
obcou kde je hasičský zbor a náš DHZ pôjde do nižšej skupiny D.
► V šiestom bode Ing. Štrbáková oboznámila prítomných so zmenou rozpočtu č.1/2020. Je
zapracovaná zmena na opravu kanalizačnej prípojky MŠ, faktúry budú vystavené na Základnú
školu a následne na základe žiadosti sa im prepošlú financie.
► V siedmom bode Ing. Štrbáková oboznámila poslancov z rozpočtovými opatreniami č. 5
a 6 /2019. V čísle 5 išlo o príjmy pre ZŠ v zmysle štátnej legislatívy. V čísle 6 išlo o náklady
na výstavu altánku v Klecenci. Starosta bližšie oboznámil prítomných, že altánok je uvedený
ako súčasť zelenej infraštruktúry v projekte Rekonštrukcia MK Klecene a dňa 21.1.2020
prídu z PPA agentúry na kontrolu projektu po jeho ukončení. Altánok zrealizovala Obec
Záriečie s.r.o.

P. Nosková – upozornila na zlý stav altánku v Klecenci aj na potrebu opraviť prístrešok pri
studničke, kde je spadnutá lavica. Za tie peniaze sa mohlo urobiť niečo, čo je viac na očiach.
Starosta – nebudeme teda už nič robiť, peniaze sa použili na splátku traktora.
P. Kredatus - nie, robiť treba, ale najskôr treba povedať, že čo sa ide robiť a až potom platiť.
Požiadal starostu aby pripravil všetky doklady za f. Obec Záriečie s.r.o. na kontrolu za rok
2017a 2018 v lehote týždeň pred najbližším zastupiteľstvom. Starosta upozornil, že audítor
uskutočnil kontrolu správnosti účtovania.
Uvedené rozpočtové opatrenia zobrali poslanci na vedomie.
► V bode osem poslanci schválili na vykonanie auditu za posledné ukončené účtovné
obdobie r. 2019 f. Credit Audit z Bratislavy, tak ako po minulé roky.
► V bode deväť prebrali schválenie zmien zápisov v Obchodnom registri pre f. Obec
Záriečie s.r.o. Je potrebné zrušiť uznesenie č.80/2019 z 16.12.2019 a je potrebné schváliť
nové uznesenie v zmysle zaslaného vzoru. Uvedené poslanci schválili.
► V bode desať starosta informoval o hospodárení f. Obec Záriečie s.r.o., kde je strata za rok
2019 3 600,- eur. Bližšie hodnotenie firmy je uvedené na www stránke finstat.sk.
► V bode jedenásť starosta informoval o viacerých aktivitách a projektoch :
- Rekonštrukcia VÚB – kontrola VO ide do finále, dohodnutý je s V. Valkom na stretnutí, dá
si urobiť reindexizáciu cien v programe CENEKON.
- Projekt školských učební – v procese verejného obstarávania je potreba získať predbežné
súčasné ceny, oslovil v. Valka o nacenenie stavebnej časti.
- Rekonštrukcia MK Klecenec – finančná kontrola na mieste projektu z agentúry PPA.
- Zmeny v organizácii Obecného úradu – p. Oklepková bude mať pracovný čas 10 hod.
týždenne, p. Brtiš je momentálne na PN. Starosta si začne na budúci rok hľadať robotu.
- Riešenie prevádzky septiku Základnej školy – je potrebné zvolať stretnutie pripojených
účastníkov a dohodnúť sa na refundácii nákladov pri jeho užívaní.
- Výber právneho zástupcu obce – p. Nosek ml. dohodol stretnutie s p. Gaplovským – cca
980 eur za vypracovanie analýzy, dá nám stanovisko k projektu Administratívnej budovy aká
je prípadná úspešnosť súdneho podania. Poslanci následne schválili uznesenie na
vypracovanie analýzy. Starosta ešte informoval o odpovedi z poisťovne ALIANZ – nebudú
plniť poistnú udalosť.
- Opatrovateľská služba – úmrtím p. Urgošíkovej 4 hod. pracovného času zostali neobsadené,
p. Furová č. 110 nemá záujem o túto službu, p. Brtišová má nové pracovné miesto. Zistiť u p.
Paganíkovej, či je možné aby opatrovateľka p. Bošková poskytovala službu aj pre p.
Zahustelovú č.42.
- V doplnenej časti jedenásteho bodu sa poslanci zaoberali dvoma žiadosťami – ZO SZZP
Púchov o finančnú podporu – zamietnuté nepodporením, a odpustením poplatku TKO na rok
2020 – zamietnuté.
► Následne sa ešte poslanci zaoberali voľbou člena poriadkovej komisie miesto p. Brtišovej
– zvolený bol poslanec Štefan Chodúr.
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: : Anna Beňová,
Štefan Chodúr

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

