Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 02.09.2020
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

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

Ospravedlnení:

Mgr. Katarína Kožúriková,

Overovatelia:

Štefan Chodúr, Miloš Zvonek

Prizvaní:

Lenka Túčková, Mgr. Katarína Brezinová

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 doručený v
pozvánke.
► V treťom bode programu starosta informoval o poslednom stretnutí starostov susedných
obci a ich postup cez TENDERNET pri obstarávaní tovaru a služieb na vykurovanie
biomasou na sezónu 2020/2020. Ďalej oboznámil poslancov o výsledkoch predkladaných
cenových ponúk na dodávku peliet a prevádzku kotolne v ZŠ Záriečie. Najnižšiu ponuku na
dodávku peliet dala f. BIOPEL, Kysucký Lieskovec a služby pri prevádzke kotolne navrhuje
zazmluvniť so spol. Púchov-Servis s.r.o., Púchov. Oslovené boli tri f. – Datatherm, Biopel
a Púchov- Servis, starosta poslednú firmu vyhodnotil ako solídnych partnerov, majú štyroch
technikov, treba však aby si doplnili skúšky pre kotolne na biomasu, predpoklad je v mesiaci
september, od októbra by mali mať všetky certifikáty.
Prípadnú potrebnú prevádzku
v mesiaci september, ak bude chladné počasie, riešiť cez objednávku s f. BIOPEL aj
s dodávkou peliet. Potom sa budú podpisovať zmluvy na vykurovaciu sezónu 2020/2021.
R. Kredatus – treba zhodnotiť čo všetko bude v ponuke servisu, čo garantujú.
Starosta – tri obce si vybrali na prevádzku Púchov-servis, v ponuke majú aj kontrolu stavu
peliet v zásobníku.
K. Brezinová - je potrebné pre kontrolu spotreby osadiť merače zvlášť pre základnú školu,
bytovku č.135 a materskú školu, aby základná škola nedoplácala na potrebu vykurovať
bytovku aj keď škola nebude mať potrebu kúriť.
Po obsiahlej diskusii k cene peliet, k servisným službám, k modernizácii kotolne, k zneniu
jednotlivých zmlúv – BIOPEL, Púchov-servis a Spoločenstvu vlastníkov bytov a NP č.135;
poslanci schválili uznesenie, v ktorom dodávku peliet do 31.5.2021 zabezpečí f. BIOPEL,a.s.,
servisné služby f. Púchov-servis, s.r.o. od 1.10.2020 do 31.5.2020, tak aby v zmluve nebolo
striktne stanovené množstvo peliet , ale zaplatené bude len reálne spotrebované a odobraté
množstvo. Starosta informoval že za sumu 144,- € p. Mgr. Gáplovský po právnej stránke
skontroluje návrh zmluvy. Následne sa poslanci dohodli o preposlanie návrhu zmluvy pred
podpisom, všetkým na pripomienkovanie.
Následne sa rozprúdila diskusia o ušetrených finančných prostriedkoch a ich použitie na
modernizáciu celej kotolne.
► Vo štvrtom bode starosta predložil žiadosť Cyklotrialového klubu o organizovaniu súťaže –
Slovenský pohár a Slovenské hry mládeže v cyklotriale pre všetky vekové a výkonnostné
kategórie dňa 03.10.2020 a súhlasí s jej usporiadaním v areáli a priestoroch ZŠ Záriečie.
Poslanci organizovanie súťaže odsúhlasili.

► V piatom bode programu starosta informoval poslancov:
a) vyhodnotenie cenových ponúk na výrub drevín v MŠ – po diskusii o spôsobe a rozsahu
výrubu smrekov v areáli materskej škôlky, bol bod odložený na ďalšie zasadnutie
zastupiteľstva.
b) stretnutie s generálnym riaditeľom SIEA – ohľadom projektu Rekonštrukcia
administratívnej budovy, ktorému bola vypovedaná zmluva, sa zle vyhodnotila celá rada
projektov z danej výzvy a schválené projekty nenapĺňali požadované kritéria výzvy. Na
stretnutí sa hovorili o navýšení financií pre iné opatrenie, v ktorom by pripravené projekty
boli realizované do 2 rokov. Odporúčanie je zaradiť budovy administratívy do triedy A1 po
stránke tepelnej techniky.
c) projekt Vybudovanie a modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou
školou Záriečie – starosta oboznámil poslancov o dohode stavebného dozoru s dodávateľom
o zmenách v projekte – lepšie ledkove svietidlá v triedach miesto navrhnutých výbojkových
a dvere kovové miesto platových v polyfunkčnej učebni – prvky majú lepšie parametre za
nezmenenú cenu. Ďalej sa dohodli na výmene strešnej krytiny, položka nie je v schválenom
rozpočte, položku treba zaplatiť vo výške cca 6500,- eur z rozpočtu obce ( poslanci navrhli
z úspor za kúrenie). V diskusii sa rozberala potreba a postavenie školy v obci, doterajšie
financovanie, vykurovanie, následne sa určili poslanci do Rady školy pre nasledujúce obdobie
– R. Kredatus, A. Nosková, M. Zvonek a A. Beňová, ktorú po dohode vymenila K.
Kožúriková.
d) dopravné značenie – Starosta spolu s príslušníkom polície SR ODI PB kpt. Mgr. R.
Brezinom absolvoval prehliadku kritických miest, kde odsúhlasili osadenie asi 10 dopravných
značiek – križovatka pri súp. č. 111, 80 a 190 s MŠ. Náklady sú zahrnuté v zmene rozpočtu č.
7/2020.
e) poistná udalosť osvetlenie – z dôvodu vyvrátenie stromu na vedenie osvetlenia v časti
Medzi rieky, bude potreba oprava vedenia, starý kábel sa môže použiť na osadenie novej
lampy pri lávke v Dolnom konci, náklady sa odhadujú na cca 2000,- eur.
R. Kredatus – prízvukoval opätovne o zamedzenie prejazdu automobilom cez lávku oproti
obecnému úradu navarením ôk z boku na zábradlie.
V šiestom bode programu poslancom ekonómka obce p. Túčková predložila zmenu rozpočtu
č. 7. Poslanci zmenu schválili mimo použitia 800 eur na výrub stromov.
► V záverečnom siedmom bode sa prediskutovalo:
– zrušenie zberného miesta v Dolnom konci pri súp.č. 41;
- Stretnutie dôchodcov – neorganizovať program v kultúrnom dome, rozposlať nákupné
poukážky z dôvodu koronavírusu, ak bude situácia priaznivá uskutočniť Vítanie detí, termín
sa dohodne na ďalšom zastupiteľstve;
-M. Lišanik tlmočil požiadavku p. Chovanca z horného konca o opravu koryta rieky, ktorá
podmýva cestu I/49
- K. Brezinová – požiadala o schválenie navýšenia počtu detí v triede Materskej školy, aby
mohla ďalej legislatívne postupovať z dôvodu navýšenia prihlášok pre šk.r. 20120/2021; ďalej
sa jednalo okolo garáže p. Miartušovej, ktorá je nevyužitá a mohla by poslúžiť ako dočasný
sklad pomocného materiálu ZŠ; tiež sa dohodlo, že tohtoročnú úrodu jabĺk bude
prerozdeľovať riaditeľka ZŠ na základe zoznamu žiadateľov.
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísala :

Overovatelia:

Ing. Andrea Pecková

Štefan Chodúr
Miloš Zvonek

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

