
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 06.05.2020 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :            Anna Beňová, Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková (17:04),  Ing.     

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

Ospravedlnení:     

Overovatelia:       Miloš Zvonek, Anna Beňová 

Prizvaní:              Lenka Túčková, Mgr. Jana Zlochová, Tibor Albert 

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  program zasadnutia tak ako bol predložený. 

► V treťom bode programu sa prediskutovala problematika ohľadom realizácie vrtov 

potrebných pre tepelné čerpadlo v rámci projektu Rekonštrukcia viacúčelovej budovy KD 

a OcÚ. Cenová ponuka je vo výške 1824,- €, realizácia do konca mesiaca mája 2020. 

Predbežne by sa vŕtalo do hĺbky 10-12 m v závislosti od podložia. Starosta preveruje rozsah 

potrebných dokladov so SIEA, no z dôvodu mimoriadnej situácie Covid-19 je proces zdĺhavý. 

V hlasovaní poslanci realizáciu vrtov schválili. 

► Vo štvrtom bode programu starosta predložil poslancom návrh na zakúpenie mulčovača na 

údržbu zelených plôch na cintoríne a inej verejnej zelene.  Podľa doterajšej zaužívanej 

tradície sa na cintoríne plochy mimo hrobov kosili brigádnicky 1 až 2 x do roka podľa 

potreby. Z dôvodu karanténnych opatrení v súčasnej dobe sa brigáda organizovať nebude, 

občania upozorňujú na potrebu údržby celého areálu cintorína. Problematický je strmý svah v 

pravej časti za hrobmi. Predbežne má starosta predjednanú možnosť realizovať verejné 

obstarávanie cez portál Tender Net. Predbežná cena ponúkaných mulčovacích zariadení je cca 

5000,- €, využilo by sa financovanie zo zelených peňazí. Pri využití mulčovania odpadá 

ďalšia starosť o pokosenú trávu (hrabanie, pálenie sena a pod.). V diskusii vystúpili viacerí 

poslanci: 

 p. Kredatus – v súčasnej finančnej situácii obce sa mu mulčovač javí ako jednoúčelový stroj, 

kosiť môže pracovník obce krovinorezom viac dní, vhodnejšie by bolo kúpiť kosačku, ku 

ktorej je možné zakúpiť mulčovaciu nadstavbu ( nože); p. Nosková – navrhuje aby sa stroj 

pred zakúpením vyskúšal priamo na cintoríne v problematických miestach; p. Kožúriková – 

mulčovač uvažujú zakúpiť na zberný dvor Lúky, je potrebné zistiť ako bude fungovať jeho 

zapožičanie; p. Chodúr – nevidí potrebu zakupovať stroj už teraz, počkať aká bude situácia 

ohľadom Covidu-19 neskôr. Financie určené na údržbu zelene poslanci navrhujú využiť pri 

revitalizácii priestoru pri obecnom úrade po rekonštrukcii budovy alebo na úpravu parku pri 

Dolnom konci. O uvedenom bode poslanci nehlasovali, bod odložili na niektoré ďalšie 

zasadnutie OcZ. 

► V piatom bode starosta opätovne predložil potrebu realizovať aj s vyúčtovaním projekt 

Púchovská dolina-svůdná krasavice ! Obrazy z československej histórie, kód projektu: 

SK/FMP/6c/01/014 podľa schváleného harmonogramu do konca júna 2020. Aj keď prebieha 

na riadiacom orgáne diskusia pre súčasný stav karantény v súvislosti s Covid-19 (zatvorené 

hranice susedných štátov) nevieme či sa posunutie termínov bude týkať aj nášho projektu. 

Verejné obstarávanie potrebných aktivít by sa realizovalo cez Tender Net. 



p. Kredatus – v súčasnej dobe je avizovaný pokles výberu daní, čo sa premietne do príjmu 

obce, nastáva riziko, že vyčerpaním z časti rezervného fondu nebude dosť financi na 

realizáciu projektu modernizácie učební v ZŠ Záriečie.  

O 17:30 bola diskusia k tomuto bodu prerušená. Na zasadnutie sa dostavili zástupcovia SVB a 

NP Záriečie 135 – Mgr. Jana Zlochová  a Tibor Albert so žiadosťou o predĺženie zmluvy na 

vykurovanie bytovky súp. č. 135. 

V krátkosti starosta prítomným priblížil situáciu, keď sa pripájala bytovka v roku 2008 na 

vykurovací systém zo Základnej školy, vtedy sa ceny za vykurovanie spol. BIOMASA 

odvíjali od spotrebovaného a odobratého tepla podľa určených skupín. Vlastníci bytov 

v bytovke si vzali pôžičku od obce na zrealizovanie prípojného teplovodu, v súčasnosti platia 

korektne za odobraté teplo v zmysle záloh a prefakturovanej skutočnej spotreby.         

P. Albert objasnil, že z dôvodu blížiacej sa novej vykurovacej sezóny  2020/2021 je potrebné 

predĺženie  tejto zmluvy. 

Poslanci prítomných zástupcov informovali a prebiehajúcej transformácii BIOMASY na 

BIOPEL, keď obec si bude zabezpečovať samostatne kúrenie mimo tieto spoločnosti. Zatiaľ 

nevieme poskytnúť cenu tepla ani podmienky dodávky, po ukončení tohto výberového 

konania budú potrebné náležitosti  po odsúhlasení oboch strán zapracované do novej 

nájomnej zmluvy. Medzi hlavné požiadavky SVB a NP Záriečie 135 je mať zabezpečené 

kúrenie od 1.9. do 31.5.  a v prípade poruchy počas prázdnin cez školský rok, jej promptné 

odstránenie, nakoľko v bytovke bývajú dôchodkyne a kúrenie vo vlastnej kotolni je pre ne 

problematické či už po fyzickej ale aj technickej stránke.  

O 18:00 hod bolo stretnutie ukončené. 

Následne sa poslanci opätovne vrátili k prejednávanému bodu č. 5.  V hlasovaní za realizáciu 

projektu bolo päť poslancov, dvaja sa hlasovania  zdržali. 

►  V šiestom bode p. Túčková ( nová ekonómka obce) predložila štvrtú  zmenu rozpočtu, kde 

boli zohľadnené a  zapracované prerokovávané projekty. 

Predloženú zmenu  piati poslanci schválili, jeden sa hlasovania zdržal a jeden bol proti. 

► Siedmy bod programu  - žiadosti.  Starosta informoval o podaných  žiadostiach 

o úľavu/odpustenie poplatku za TKO na r. 2020, ktoré boli doručené osobne, poštou, mailom 

na obecnú adresu prípadne elektronicky na adresu obce Záriečie.  

Poslanci uvedený bod po krátkej diskusii presunuli na ďalšie zasadnutie min. o 60 dní, keď 

budú mať viac informácii ako postupujú okolité obce a tiež ako bude fungovať verejná správa  

počas vyhlásenej mimoriadnej situácie Covid -19. Odporučili poslať  žiadateľom list 

s vysvetlením. 

► V bode osem starosta informoval k projektu Školské učebne – prebieha kontrola na VO 

stavebných prác. Prebieha aj nové verejné obstarávanie na nábytok a učebné pomôcky, prvé 

bolo zrušené. S celou realizáciou projektu sa začne až po ukončení kontroly všetkých 

verejných obstarávaní. Financova ť sa bude z úveru. 

V projekte administratívnej budovy dá právnik p. Gaplovský stanovisko budúci týždeň. 

Starosta ho požiadal o vypracovanie nájomnej zmluvy medzi obcou a ZŠ o prevádzkovanie 

kotolne. 

V ďalšom pokračovaní zasadnutia starosta informoval o potrebách vyspravenia výtlkov na 

miestnych komunikáciách po zime  - osloví Slov. správu ciest o zaslanie ponuky na 

vyspravenie zástrekom ako používajú na štátnej ceste I 49.   

V závere poslanci predniesli požiadavky občanov –  

p. Nosková – umiestnenie poštovej schránky pre p. Furu č.31 na verejnom mieste – na 

Vrátach, prípadne na pozemku pri ceste I49, pred mostom do Klecenca. Prítomní súhlasili, je 

potrebné s dohodnúť s poštovou doručovateľkou aby o schránke vedela, osadiť ju tak aby 

neprekážala zimnej úrdžbe.  



Skládka konárov na Kocúri – starosta rieši štiepkovanie s firmou, je potrebné z ich strany 

zabezpečiť techniku, ktorá prejde podjazdom popod železnicu. Zabezpečenie štiepkovača 

zo zberného dvora Lúky je odplatne s prenájmom obsluhy.  

p. Beňová – predložila list od p. Kmošenovej č. 89 so žiadosťou o prešetrenie susedských 

vzťahov. Bude zvolané zasadnutie Komisie pre verejný poriadok na 20.5.2020 o 17 hod.  

 

 

Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

 

 

 

  

  Overovatelia:   Anna Beňová                                                               Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                    starosta obce     

                           Miloš Zvonek                                                   


