Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 11.03.2020
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

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

Ospravedlnení:

Mgr. Katarína Kožúriková, (prítomná od 17:30)

Overovatelia:

Milan Lišanik, Andrea Nosková

Prizvaní:

Mgr. Katarína Brezinová, Ing. Andrea Štrbáková, Ing. A. 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 v bode č.2.
► V doplnenom druhom bode programu hlavná kontrolórka Ing. Hoštáková predložila
a bližšie poslancom rozobrala Správu z finančnej kontroly pokladničných dokladov
výdavkových aj príjmových za vybrané mesiace zameranej na účelnosť a hospodárnosť, Správu
z finančnej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle §29 zákona č. 431/20020
Zb. o účtovníctve, Správu o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2019 a
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019. Uvedené dokumenty vzali
poslanci na vedomie. Následne schválili Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
► V treťom bode Ing. Štrbáková predložila tretiu zmenu rozpočtu, kde boli zohľadnený úver
na projekt rekonštrukcie cesty v Klecenci, náklady na spracovanie drevnej hmoty z výrezu pod
vzdušným elektrickým vedením v katastri obce, potreba dať vypracovať PD protipožiarnej
bezpečnosti na projekt rekonštrukcie viacúčelovej budovy a nové licencie na základné
programové vybavenie notebookov starostu a ekonómky obce.
Predloženú zmenu poslanci schválili.
► Štvrtý a piaty bod programu bol venovaný nevyužívaným zariadeniam na pevné palivo –
v kotolni základnej školy pôvodný kotol pre vykurovanie a v kuchyni školskej jedálne
pôvodný šporák. Riaditeľka ZŠ Mgr. Brezinová informovala poslancov o týchto dvoch
zariadeniach - pôvodný kotol bol ponechaný ako záložný v prípade poruchy novej technológie
na peletky. Z dôvodu, že blokuje prístup k novému kotlu pri výkone prípadnej opravy a jeho
opätovné sprevádzkovanie je neisté z dôvodu dlhodobej odstávky, poslanci súhlasili s jeho
likvidáciou. O uvedené sa postará škola. Obdobný problém predstavuje šporák na pevné palivo
v kuchyni školskej jedálne. Je potrebné zabezpečiť miesto pre nové zariadenia – stoly
a elektrickú rúru, a tiež vziať na vedomie stanovisko hygienika, ktorý odporúčal šporák
zlikvidovať. V uvedenom zariadení sa nekúrilo už niekoľko rokov a tiež nie je známi technický
stav komína. Poslanci súhlasili aj s likvidáciou tohto zariadenia. Uvedenú akciu je potrebné
dobre naplánovať- súčinnosť pracovníka obce aj školníka ZŠ, predpokladaným termínom budú
letné prázdniny.
► V šiestom programe po krátkej diskusií ohľadne správy cintorína a umiestňovania nových
hrobov poslanci schválili navrhnuté VZN č.1/2020 o cintorínskom poriadku.
► Siedmy bod programu - žiadosti. Starosta informoval o podanej žiadosti p. Almana ml.,
ktorý upozorňuje na dreviny rastúce popri ceste parc.č. KN C 2272 k jeho chate a ktorých
zdravotný stav je nevyhovujúci a pri silných vetroch padajú na elektrické vedenie.
Poslanci po diskusií navrhli poslať listom odpoveď, v ktorej odporúčajú p. Almanovi ml. využiť
služby f. Obec Záriečie s.r.o. a náklady, ktoré vzniknú pri týchto službách budú v jeho réžií,
nakoľko obec nie je vlastníkom uvedených pozemkov a nemôže udržiavať cudzí majetok.

V diskusií ešte p. riaditeľka ZŠ informovala o situácii v škole s epidémiou Covid-19,
s plánovanou úpravou terénu pred vstupom do telocvične, kde by sa položil sponzorsky získaný
štrk, o zápise detí do prvého ročníka, ktorý je naplánovaný na 1.4.2020 a dvoch nových
miestach – jednej asistentky a jednej špeciálnej pedagogičky, ktoré budú pracovať cez dotačný
program UPSVaR SR.
V projekte Modernizácie učební bolo ukončené verejné obstarávanie na časť stavebných prác,
kde s víťazom f. VW-stav je potrebné podpísať zmluvu a následne ju zaslať na kontrolu
verejného obstarávania na riadiaci orgán.
V tejto časti zastupiteľstva sa rozvinula debata poslancov, ktorým smerom sa budú orientovať
výdavky – či projekt rekonštrukcie viacúčelovej budovy alebo projekt modernizácie učební.
V debate sa poslanci dohodli na oficiálnej výzve listom pre f. BIOMASA, Ing. Žideka ohľadne
opravy šneku na posun peletiek do splyňovacieho kotla v ZŠ, v ktorom určili lehotu do
15.4.2020 na odstránenie hlučnosti uvedeného zariadenia pri jeho prevádzke. Kuričovi p.
Hamšíkovi sa uvedený problém nahlásil už v decembri 2019, obec nedlží na splátkach za teplo,
problém bol nahlásený aj opakovane elektronickou mailovou poštou do Kysuckého Lieskovca.
p. Zvonek upozornil, že obec chce zostať členom BIOMASY ale nechceme odoberať teplo od
nej. P. Nosková – upozornila, že ešte stále poslanci nevedia ako postupujú ostatné okolité obce,
malo byť stretnutie starostov Lysej, Lúk a Lazov, či sa zúčastnil aj náš starosta.
Starosta tiež pripomenul - keďže nepodpísal uznesenie a vetoval ho, nenesie zodpovednosť.
P. Kredatus – v diskusií upozornil na skutočnosť, že starosta nepripravuje plán B, nie je
v príprave obstarávanie na nového dodávateľa peletiek a tepla. Nech starosta napíše stanovisko
zastupiteľstvu, že to robiť nevie a nebude.
Starosta upozornil, že NKU robí kontrolu spoločnosti BIOMASA a zatiaľ nie je vydané
záverečné stanovisko.
V ďalšej diskusií sa si prítomný ozrejmovali, kto je zodpovedný za konať v danej záležitosti.
Následne pokračovalo zasadnutie ďalšími podnetmi a pripomienkami :
p. Nosková – prečo plasty zberá p. Furo po obci sám, keď sa v úvode roka 2020 zvažovala
v prípade potreby pomoc školníka zo základnej školy.
Následne sa opätovne prijalo uznesenie o vyhotovení zápisnice zo zasadnutia OcZ, že do päť
pracovných dní bude predložená na odsúhlasenie a po podpise do konca mesiaca zverejnená na
webovej stránke obce spoločne s uzneseniami.
p. Zvonek – listom treba upozorniť vlastníkov nehnuteľností popri chodníku do Mestečka, aby
na chodníku neparkovali a keď už musia nech dodržiavajú cestnú vyhlášku a nechávajú 1m
voľný priechod.
► V bode osem starosta informoval k projektu rekonštrukcie viacúčelovej budovy, že je
potrebné podpísať zmluvu, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania, zaslať na kontrolu a až
po ukončení kontroly verejného obstarávania môžeme žiadať o zmenu projektu.
Tiež informoval o vrtoch pre tepelné čerpadlo voda/voda. Kontaktoval f. z Brvnišťa, ktorá má
cenu od 55,-do 67,- eur/m bez DPH v závislosti od priemeru vrtu a tiež že hydrologické
posúdenie musí zabezpečiť ďalší subjekt.
Následne sa zdvihla diskusia k výške zadlženosti obce, kde hlavná kontrolórka informovala,
že keď je nad povolený rámec, písomne zdôvodňuje tento stav na MF SR.
P. Kredatus vyslovil potrebu, aby sa sústredilo na realizáciu projektu modernizácii učební v ZŠ,
nakoľko nie je potrebné finančné krytie projektu rekonštrukcie viacúčelovej budovy a je
potrebné v banke preveriť možnosť úveru.
Ďalej starosta informoval, že k 11.4.2020 končí poistná zmluva na majetok obce, poslancom
prepošle doručené ponuky na posúdenie. Uskutočnilo sa stretnutie starostov obcí Mestečko
a Zárečie s vedením PVS a.s. ohľadom kanalizácie. Pre potreby zapojiť sa do žiadosti o NFP
je potreba mať novú projektovú dokumentáciu, povolenie na zmenu stavby od OU Púchov,
odbor životného prostredia. Významná zmena projektu by mala viesť k novému verejnému

obstarávaniu na stavebné práce, zatiaľ ešte nevieme koľko bude stáť nová PD, rokoval už s f. ,
AQUA PROCON s.r.o., Brno, zatiaľ neposlali cenový návrh.
V závere p. Beňová s prípravou akcie Dňa obce 6.6.2020 - bude potreba požiadať
o spoluprácu žien z kuchyne školskej jedálne.
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: : Milan Lišanik
Andrea Nosková

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

