
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 09.12.2020 

Program :            Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :            Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing., Rastislav Kredatus, 

                             Milan Lišanik, Andrea  Nosková, Miloš Zvonek 

Ospravedlnení:    Anna Beňová 

Overovatelia:      Štefan Chodúr, Andrea Nosková 

Prizvaní:              Ing. Andrea Pecková  

Zapisovateľ:        Mgr. Katarína Kožúriková 

Obsah : Zástupca starostu Miloš Zvonek privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní šiesti 

poslanci, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval uznášaniaschopnosť 

zastupiteľstva.   

 Program zasadnutia schválený jednohlasne. 

Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) presunulo bod 3 – „Návrh rozpočtu na rok 2021“ na 

nasledujúce zasadnutie OcZ. Hoci prebehla diskusia, zo strany starostu a účtovníčky neboli 

predložené predpokladané príjmy a k výdavkom, kde plánovaný rozdiel prekračoval 20% 

a viac bolo potrebné zo strany účtovníčky a starostu obce vysvetlenie. OcZ navrhlo zapracovať 

do rozpočtu 5000 € na projekt kanalizácie z EF a tiež nájsť peniaze na rozvoj obce. Pripomienky 

a návrhy na zapracovanie do rozpočtu boli starostovi zaslané mailom.   

Taktiež bol presunutý bod 7 – „Prevádzkovanie vykurovania biomasou“. 

 V 4. bode programu  sa jednohlasne schválila 1.platba k projektu školských učební pre 

VW stav, s.r.o. 

 V bode 5 – „VZN o poplatkoch za odpad“ sa upravilo o zmeny v platbách a to pre 

vlastníkov pozemkov na sumu 11 €, pre vlastníkov rekreačných chát, domov a hospodárskych 

budov na pozemkoch bez TP v obci alebo s PP na sumu 22 € a občanov s TP na území obce na 

sumu 33 € na osobu/rok. 

  V bode 6 – „Podmienky užívania MK Klecenec pre lesné hospodárstvo“ OcZ navrhlo 

zistiť cenu posudku na dodržiavanie nosnosti MK a následne označiť nosnosť MK dopravným 

značením. Vypracovať VZN, kde bude zapracovaná povinnosť čistenia a údržby MK napr. po 

ťažbe dreva, ale aj  dodržiavanie pravidiel  pre ďalších užívateľov, najmä ťažkú techniku 

a vysokotonážne autá.  

 K bodu 8 – „Stanovisko K CP Premier Consulting – žiadosť EF kanalizácie! prebehla 

krátka diskusia, ktorá súvisela s rozpočtom na rok 2021. Záver bol, nájsť peniaze na projekt, 

aby mala obec čím skôr dobudovať rozostavanú kanalizáciu. 

 Zástupca starostu obce oboznámil  poslancov s mailom starostu – „Informácie starostu 

obce“. 

 V  diskusií sa hovorilo o dofinancovaní projektu školských učební. Miloš Zvonek 

informoval o neúspechu projektu umývačiek do školskej jedálne. Hovorilo sa o možných a 

reálnych zmenách v odpadovom hospodárstve.  

 Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OcZ.   

 

  Zapísala :          Mgr. Katarína Kožúriková                          

  

  Overovatelia:    Štefan Chodúr                                                       Miloš Zvonek  

                            Andrea Nosková                                          zástupca starostu obce 


