Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 05.08.2020
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

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

Ospravedlnení:

Mgr. Katarína Kožúriková, Miloš Zvonek

Overovatelia:

Anna Beňová, Ing. Rastislav Kredatus

Prizvaní:

Lenka Túčková, Ing. Anna Hoštáková

Zapisovateľ:

Ing. Andrea Pecková

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú prítomní piati poslanci, otvoril
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je uznášaniaschopné.
► Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnenie programu zasadnutia v bode štyri.
► V treťom bode programu starosta oboznámil poslancov o stretnutí starostov ohľadom
vykurovania biomasou obcí, ktorí ukončili spoluprácu s f. BIOMASA z.p.o., Kysucký
Lieskovec. Spoločne sa pripravuje verejné obstarávanie na nového dodávateľa peliet
a prevádzkovateľa kotolní cez vestník. Trvanie odhaduje na cca 2 mesiace, čo je dlhá doba na
skutočnosť, že vykurovať sa bude možno skôr v závislosti od počasia. V súčasnej dobe
prebieha spoločný predbežný prieskum pre vestník. Starosta navrhuje osloviť dodávateľov
peliet cez program TENDERnet na nezáväznú ponuku pre našu obec. V diskusii poslanci
súhlasili s prieskumom, navrhli dať do podmienok garanciu ceny na dlhšie obdobie – tri roky.
Ďalej sa rozoberala potreba obstarania prevádzkovateľa kotolne, ktorý zabezpečí servis
kotolne. Poslanci upozornili na potrebu pri obstarávaní zohľadniť, za akých podmienok bude
schopný odstrániť poruchu – max. do 24 hod ju identifikovať. Ďalej sa v diskusii rozoberala
výdrž zásobníka na pelety- doteraz sa nesledovalo, potreba osadiť nový merač tepla do MŠ
aby sa zistili straty medzi ZŠ a MŠ.
► Vo štvrtom bode starosta informoval poslancov:
a) vyhlásenie a riešenie povodňovej situácie – po lokálnej búrke dňa 20.07.2020 bol
vybrežený Dolniacky a Klecenský potok a vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Boli
nasadené bagre pri záchranných prácach, pomáhali členovia DHZ Záriečie a občania obce.
V dňoch 21.-22.7.2020 sa pokračovalo v odstraňovaní následkov povodne. Situácia sa riešila
s OÚ Púchov a ďalšími príslušnými štátnymi organizáciami.
b) opatrenie pred živelnými pohromami – v diskusii sa rozberala potreba riešiť smreky
rastúce v záhrade materskej škôlky, na prevádzke. Starosta urobí cenový prieskum pre
celkové vyrúbanie stromov alebo ich čiastočné zrezanie do polovice výšky. Tiež oboznámil
poslancov, že po prívalovom daždi 23.7.2020 sa samovoľne pri peknom počasí vyvrátili
stromy na hlavnú cestu I/49 z brehu Bielej vody oproti súp.č. 188. Nebezpečná situácia bola
riešená s Políciou SR a príslušnými úradmi.
c) zábradlie popri hlavnej ceste I/49 – z dôvodu zmeny na pozícii správcu komunikácie
starosta s novým zástupcom SSC Žilina bol na obhliadke celého úseku v našom katastri
a oboznámil ho s reálnym stavom bezpečnostného zábradlia. Obec každoročne žiada správcu
o jeho opravu.
d) projekt Vybudovanie a modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou
školou Záriečie – starosta predložil poslancom na schválenie Ing. J. Repku ako stavebného
dozoru pre stavebnú časť tohto projektu. Poslanci návrh schválili.

e) dopravné značenie v obci – je potrebné riešiť parkovanie pri Furmanskej krčme a pri súp.č.
88 p. Daník, nakoľko parkujúce automobily tvoria prekážku bezpečnej premávky na týchto
úsekoch. V spolupráci s OR PZ, ODI Považská Bystrica budú osadené dopravné značky.
► V piatom bode programu poslancom ekonómka obce p. Túčková predložila zmenu
rozpočtu č. 6. Poslanci zmenu schválili.
► V šiestom bode programu starosta predložil na prerokovania a schválenie:
- Žiadosť Orion Tip o súhlas na prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke Bistro
u Richtára – poslanci súhlas schválili.
- žiadosť p. Ing. Patáčikovej o riešenie dopravnej situácie pri Furmanskej krčme;
- žiadosť p. Ing. Patáčika o opravu povrchu komunikácie pri súp.č. 216; po krátkej diskusii sa
poslanci dohodli o zvolaní komisie pre verejný poriadok na 19.8.2020, kde na mieste prešetria
obe uvedené žiadosti.
► V záverečnom siedmom bode predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Hoštáková Správu
z kontroly plnenia uznesení z 8.7.2020, ktorú poslanci vzali na vedomie, a tiež Plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, ktorý poslanci schválili.
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: Anna Beňová
Ing. Rastislav Kredatus

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

