Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 08.07.2020
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:

Milan Lišanik, Andrea Nosková

Prizvaní:

Lenka Túčková

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 šesť
o rôzne, ostatné. Po odhlasovaní doplnenia programu sa na zasadnutie dostavil Ing. Kredatus.
► V treťom a štvrtom bode programu sa prediskutovala činnosť a spolupráca poľovného
združenia Hrebienok s obcou za predchádzajúce roky. Z dôvodu skončenia 10 ročnej
nájomnej zmluvy a doručenej pozvánky na valné zhromaždenie pre splnomocnenca za obec,
sa poslanci uzniesli na tom, že starosta na valnom zhromaždení predloží žiadosť
predstavenstvu o predbežný súhlas na odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3/1,3 /4 a 3/5,
ktorý susedí s budovou obecného úradu a kultúrneho domu. Tiež súhlasia s prenájmom
lesných obecných pozemkov na ďalšie obdobie pre PZ Hrebienok – MVZZ, hlasovaním na
valnom zhromaždení dňa 3.8.2020 splnomocnili starostu.
► V piatom bode starosta oboznámil poslancov o plánovanej výzve pre dotácie z eurofondov
na budovanie sociálnych zariadení pre seniorov, v rámci ktorej by sme mohli zmenou
projektu riešiť situáciu rozostavanej administratívnej budovy súp.č. 200. Bola by to cesta ako
vyriešiť súčasný dlh a využitie budovy.
V následnej diskusií, do ktorej sa zapojili všetci poslanci sa rozoberali klady aj zápory
predloženej možnosti zapojiť sa do výzvy a vypracovať žiadosť : náročnosť viesť takéto
zariadenie a spĺňať všetky legislatívne nariadenia a požiadavky; obec by sa mala sústrediť
a dokončiť rozpracované aktivity, hlavne také ktoré nebude treba následne finančne dotovať;
je potrebné riešiť rozostavanú kanalizáciu; je potreba vedieť koľko bude stáť vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Starosta navrhol, že spracuje model –štúdiu pre Púchovskú dolinu, je možné riešiť projekt aj
cez súkromného investora.
► V šiestom bode programu starosta informoval o nasledujúcom:
- Vrty pre tepelné čerpadlo – zrealizovali sa dva vrty, ktoré je potrebné čerpaním vody
prečistiť. Oslovil firmu zo Žiliny, ktorá ponúkla cenu cca 300,- Euro. Poslanci sa dohodli, že
čistenie sa má realizovať v rámci obce, bolo zakúpené čerpadlo, ktorým sa už predbežne
začali s čistením.
- Kotolňa ZŠ – je potrebné rozúčtovať I. polrok na bytovku č. 135 a školu. Treba riešiť
nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu – navrhuje realizovať verejné obstarávanie samostatne pre
peletky a pre prevádzkovateľa kotolne.
- Kanalizácia – 2.7. sa uskutočnilo stretnutie starostov celej doliny za účasti zástupcu f.
Aquaprocon z Brna, kde sa riešilo vypracovanie štúdie o prepojenie kanalizácie obcí z celej
doliny do Streženíc.
- Vybudovanie a modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou
Záriečie – verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác a tovaru realizovala f.

Geminigroup z Bratislavy. Treba riešiť externý manažment projektu – či to spracuje vyššie
uvedená firma, alebo pracovníčky obecného úradu. Bude sa operatívne riešiť s Trenčínom ako
riadiacim orgánom pre danú výzvu.
- Poplatky za odpad – poslanci sa informovali, či to už starosta prejednal s ostatnými
starostami. Zatiaľ otázku prebrali len okrajovo, neboli ústretoví, skôr nebudú poskytovať
úľavy. Po diskusií poslanci v hlasovaní schválili zamietnutie podaných žiadosti o úľavu alebo
odpustenie platenia poplatku za TKO pre rok 2020. Je potrebné upraviť podmienky úľav vo
všeobecne záväznom nariadení pre rok 2021.
- Prevádzkové hodiny Bistro u richtára – bola uzatvorená zmluva na dobu určitú, poslanci
schválili otváracie hodiny podľa predloženej žiadosti.
- Projekt Púchov z neba – naša obec má vypracované dve letecké fotenia, f. ktorá to
organizuje už pre nás fotila, neboli sme spokojní s výsledkom, nie je to potreba teraz riešiť,
nakoľko sú finančne dosť nároční a v rozpočte nie sú na to vyhradené financie.
V závere poslanci predniesli požiadavky občanov –
P. Lišanik – preveriť, či môžu mať poľovníci za dráhou na Hornom konci na bývalom ihrisku
postavený posed.
Starosta preverí na valnom zhromaždení poľovného združenia dňa 3.8.2020.
P. Kožúriková – kosenie cintorína – starosta informoval, že postupne sa kosí celý areál
cintorína pracovníkmi prevádzky OcÚ; z dôvodu epidemiologických opatrení sa môže zvolať
brigáda až po uvoľnení opatrení; navrhlo sa zvolať brigádu v prípade potreby až keď sa
dokončí prvá kosba.
Starosta – brigáda v Klecenci – p. Vodár oslovil p. Hudáka z Mestečka ohľadom využitia
UNC 060 pri obsype krajníc, potreba dokončenia úpravy povrchu ručne.
P. Kredatus – ako sa dorieši dopadová plocha na detskom ihrisku v Materskej škole. Podľa
návrhu riaditeľky MŠ, by sa vyčlenené financie použili len na nákup dopadových dielcov, je
potrebné však upraviť aj povrch terénu pod tieto dielce. Poslanci sa priklonili k riešeniu
upraviť dopadovú plochu štrkom, tak ako majú v Mestečku.
P. Zvonek – ako sa doriešila havarijná situácia v kuchyni MŠ – opadnutá omietka zo stropu.
Starosta má cenovú ponuku na montáž sadrokartónového podhľadu a vymaľovania priestoru
cca za 1224,- Eur.
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: Milan Lišanik
Andrea Nosková

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

