
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 07.10.2020 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :            Anna Beňová, Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková ( 17:12), Ing.  

                            Rastislav Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková, Miloš Zvonek 

Ospravedlnení:     

Overovatelia:      Ing. Rastislav Kredatus, Milan Lišanik, 

Prizvaní:              Lenka Túčková, Ing. Anna Hoštáková 

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 2 – 

Správa z kontroly plnenia uznesení a bod 7 – Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.  

► V doplnenom druhom bode programu prítomní poslanci vzali na vedomie Správu 

z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ dňa 02.09.2020. 

►  V treťom bode programu  starosta  informoval o možnosti požiadať o návratný finančný 

príspevok v súvislosti so situáciou COVID-19 vo výške 15 677,- eur, ktorý sa začne splácať 

od roku 2024 v štyroch splátkach (jedna splátka je vo výške 3919,25 eur). Ide o peniaze, ktoré 

chýbajú v rozpočte z krátenia podielových dani r. 2020 a ktoré boli schválené pre rozpočtový 

rok 2020. 

V diskusii vystúpili viacerí poslanci. P. Zvonek – či je možné splatiť FP jednorazovo, či je 

možné použiť rezervný fond na vyasfaltovanie cesty k bytovkám. P. Kredatus požadoval 

informáciu či bude dostatok financií do konca roka, či budeme v pluse, ale nevieme či to bude 

stačiť. Vystúpila aj hlavná kontrolórka, ktorá objasnila, že podmienky pre vzatie tohto úveru 

spĺňame,  je možné, že sa vláda návratný FP  preklasifikuje na nenávratný FP. V závere 

diskusie poslanci podať žiadosť o NFP schválili. 
► Vo štvrtom bode poslanci prerokovali viacero vecí : schválil Dodatok č. 1 k VZN 3/2019, v ktorom  

sa upravoval dátum zápisu detí do prvého ročníka základnej školskej dochádzky pre šk. r. 2021/2022; 

schválili žiadosť f. DOXXbet o súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok pre prevádzku Furmanská 

krčma súp.č. 80; a žiadosť Emílie Pišojovej o predĺženie nájomnej zmluvy na Bistro u richtára. K tejto 

žiadosti sa rozprúdila diskusia v spojitosti s plánovanou rekonštrukciou viacúčelovej budovy 

a prevádzkou bistra, starosta informoval prítomných, že p. Pišojová je s týmto oboznámená a tiež aj 

s problémom vykurovania priestorov bistra počas zimných mesiacov. V závere s poslanci dohodli  

odsúhlasili  trvanie nájmu do 31.3.2021.       
► V piatom bode programu starosta informoval poslancov o začatí vykurovacej sezóny 

v kotolni základnej školy,  o tom ako prebehlo zaškolenie f. DataTHERM, ktorá po zistení, že 

prevádzku kotolne bude robiť f. Púchov servis s.r.o., školenie odvolal. Ďalej informoval 

o podanom oznámení na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, že kotolňa patrí obci Záriečie, 

ktorá bude prevádzkovať rozvod tepla bez zisku. Žiadal o informáciu MF SR v problematike 

odpisovania majetku kotolne. Ďalej poslancov oboznámil, že už sa začalo s vykurovaním 

základnej školy, materskej školy a bytovky č.135, budú sa inštalovať nové merače tepla, 

mesačné odpisy bude mať na starosti školník p. Pastorek. Na základe získaných údajov 

k 31.12.2020 sa spraví vyúčtovanie a určí sa kľúč k prepočtu pre jednotlivé vykurované 

objekty. Zmluva so Spoločenstvom  vlastníkov bytov a nebytových priestorov č. 135 sa bude 

tvoriť spoločne s osloveným právnikom  a zástupcom SVBaNP.  



► V šiestom bode programu poslancom ekonómka obce p. Túčková predložila zmenu 

rozpočtu č. 8. ktorá sa týkala úhrady za opravu verejného osvetlenia vo výške cca 2200,- eur, 

ktorá je krytá z poistnej udalosti, kedy v letných mesiacoch bol vetrom strhnutý kábel 

verejného svetlenia, spoluúčasť obce je 7%.  Tiež bola do zmeny zapracovaná havarijná 

situácia školského septika, kde z dôvodu opätovného upchatia bola po zistení, realizovaná 

oprava prelomeného potrubia. V diskusii k tomuto problému sa dohodlo na zvolaní komisie 

pre verejný poriadok keď to epidemiologická situácia dovolí, kde sa stretnú všetci užívatelia 

septiku. Poslanci zmenu schválili. 

► V siedmom bode poslanci schválili predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020, ktorú predložila riaditeľka ZŠ s MŠ 

Záriečie Mgr. Katarína Brezinová. 

►  V záverečnej diskusii sa opakovane p. Zvonek vrátil k prístupovej ceste k bytovke č.113, 

kde si dali vypracovať cenovú ponuka na asfaltový koberec. P. Kredastu upozornil, že akciu 

treba dať schváliť do ďalšieho rozpočtu, ak sa nájdu voľné finančné prostriedky. P. Beňová 

poďakoval za pomoc pri natáčaní CD-DVD FSk Záriečanky.  

 

 

Starosta poďakoval za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

 

  Overovatelia:    Ing. Rastislav Kredatus,                                      Ing. Jozef Kollár 

                            Milan Lišanik,                                                        starosta obce                                     

                             

                                                            

 


