Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 10.06.2020
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

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

Ospravedlnení:

Ing. Anna Hoštáková

Overovatelia:

Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková

Prizvaní:

Lenka Túčková

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 tri
o podanie Správy z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí OcZ dňa 11.3 a 6.5.2020.
► V treťom bode programu sa v krátkosti prediskutovala piata zmena rozpočtu. P. Túčková
v nej zapracovala náklady na vývoz drevnej hmoty (konáre z orezu drevín) z Klecenca na
Zberný dvor Lúky. Poslanci zmenu schválili.
Následne boli poslancom predložené Správy z kontroly plnenia uznesení zasadnutí OcZ
Záriečie konaných dňa 11.3.2020 a 06.05.2020. Poslanci predložené vzali na vedomie. Hlavná
kontrolórka p. Hoštáková sa zo zasadnutia ospravedlnila, vyššie uvedené správy prečítala
zapisovateľka.
► Vo štvrtom bode programu poslanci prerokovali Záverečný účet obce za r. 2019, ktorý
vypracovala ešte p. Ing. Štrbáková pred ukončením pracovného pomeru. Hlavná kontrolórka
ho vo svojom stanovisku odporučila schváliť bez výhrad.
Po krátkej diskusii, či presunúť tento bod na nasledujúce zasadnutie, poslanci sa dohodli, že
preloženie nie je potrebné a Záverečný účet obce za r. 2019 schválili.
► V piatom bode starosta informoval o nasledujúcom:
- Návšteva v Novej Bošáci – so starostami obcí, ktoré ukončili spoluprácu z f. BIOMASA
navštívili obec Novú Bošácu, ktorá vykuruje viacero objektov kotlom na peletky, ktorý je
porovnateľný s našim v ZŠ s MŠ Záriečie. Z dôvodu prebiehajúcej realizácie projektu
Púchovská dolina, sa uvedenému problému prevádzky školskej kotolne bude venovať v júli.
Dnes sa zúčastnil na stretnutí v Lúkach, kde sa starostovia stretli s predstaviteľom f. Waldera
s.r.o., Brumov-Bylnice, ČR. Starosta prítomných na stretnutí upozornil na potrebu upraviť
režim vývozu peliet do SR z hľadiska DPH. Poslancom predložil svoj návrh realizovať
verejne obstaranie zvlášť na dodávku peliet a zvlášť na služby servisu/prevádzku kotolne. Pri
dodávke peliet treba zahrnúť dodávanie v režime pred úplným vyprázdnením sila, tak aby boli
prípadne obsluhované viaceré obce.
Ohľadom servisu/prevádzky kotolne v súčasnej dobe oslovil na čas potrebný pre vykurovanie
bytovky súp.č. 135 f. BIOPEL z dôvodu chladného počasia. Navrhuje okrem tejto f. osloviť aj
f. DATATHERM, spol. s r.o., Teplička nad Váhom, ktorá je dodávateľom obslužnej
elektroniky kotla v ZŠ s MŠ Záriečie. Oslovil poslancov o návrh tretieho subjektu podľa
zistených referencií a osobných skúseností.
- Brigáda v Klecenci - po odvoze konárov z pozemku medzi cestou a potokom pri Ostrej
hôrke, je potrebné plochu zrekultivovať – dosypať krajnicu pri novom asfaltovom povrchu
cesty, roztiahnuť novú vrstvu zeminy, upratať ihrisko za potokom. Na uvedené chce osloviť
na brigádnickú výpomoc prioritne obyvateľov Klecenca, v závere by sa navaril guláš a
prípadne súťažilo v nejakej športovej disciplíne.

- Náter strechy Letného amfiteátra – uvedené sa odsúva už niekoľko rokov, je potrebné urobiť
výberové konanie na prevedenie prác. Preveriť aký druh náteru je najvhodnejší.
- Dotácia z MAS Naše Považie – z dôvodu finančnej alokácie pre program Rozvoj vidieka je
vhodnejšie podať žiadosť na výstavbu detského ihriska a chodník popri ceste I/49 na Horný
koniec presunúť na ďalší rok, nakoľko tento je z programu IROP. Ihrisko by sa realizovalo
na pozemku medzi bytovkou č.135, areálom Cyklotrialového klubu a kotolňou ZŠ.
Predpokladá sa, že z dôvodu dodržania podmienok pre schválenie dotácie bude potrebné
uvedený priestor oddeliť od ostatného areálu základnej školy oplotením. V diskusii p. Zvonek
a Kredatus porovnávali návrh prvkov ihriska z dreveného prírodného materiálu alebo
z kovových prvkov. M. Zvonek predloží návrh prvkov, cenový strop pre celý projekt je max.
16000,- Eur.
- FMP Púchovská dolina – je ukončené verejné obstarávanie, ktoré bolo rozdelené na päť
častí z dôvodu rôznorodosti obstarávaných tovarov a služieb. Hlavná aktivita – výstava
s účasťou zástupcov partnerskej obce Lidečko bude dňa 28.6.2020 nedeľa o 14:00 hod.
Poslanci predložili starostovi realizáciu akcie Vitajte prázdniny. Naplánovaná je na 26.6.2020
piatok v poobedňajších hodinách, spoluprácu prisľúbila ja základná škola. Je potrebné
preveriť finančné krytie z rozpočtu obce na prenájom nafukovacích atrakcii pre deti.
V závere poslanci predniesli požiadavky občanov –
p. Zvonek – zhodnotil, že riešené žiadosti občanov v zasadnutí Komisie pre verejný poriadok
zo dňa 20.05.2020, boli zrealizované podľa obojstranne dohodnutých podmienok. Ďalej
tlmočil žiadosť o odstránenie zberného miesta v Dolnom konci pre súkromným pozemkom p.
Brtiša z Vydrnej. Tiež pripomenul realizáciu dopadovej plochy na ihrisku v areáli MŠ.
p. Nosková – preverila, či si môžu uskutočniť žiaci 9. ročníka ZŠ s MŠ Záriečie spoločne
s rodičmi a triednou učiteľkou v priestoroch Letného amfiteátra záverečný večierok počas
posledného týždňa vyučovania.
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: Štefan Chodúr
Mgr. Katarína Kožúriková

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

