Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 03.02.2021
Program :

Podľa priloženej pozvánky

Prítomní :

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

Ospravedlnení:

-

Overovatelia:

Anna Beňová, Miloš Zvonek

Prizvaní:

Ing. Anna Hoštáková,

Zapisovateľ:

Ing. Andrea Pecková

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú prítomní všetci poslanci, otvoril
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je uznášaniaschopné.
►
Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo programu zasadnutia tak ako bol
predložený .
► V treťom bode programu sa prítomní venovali viacerým žiadostiam:
- M. Rusnák s manželkou Petrou – odkúpenie parc.č. KN-C 1095 o výmere 6797 m2 –
v diskusii sa poslanci dohodli na obhliadke v teréne, nakoľko uvedenou parcelou preteká
potok a je v ňom viacero brodov na prístup k susedným nehnuteľnostiam; postup pri predaji
obecného majetku je v zmysle vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže zákon č. 138/1991 Zb.
v platnom znení.
- Veronika Furová – prenájom časti pozemku KN-C 1007 o výmere 150m2 – v diskusii
poslanci upozornili na potrebu rešpektovať zberné miesto pre zber vytriedeného komunálneho
odpadu, je potreba dohodnúť cenu prenájmu, starosta bude kontaktovať žiadateľku o bližšie
vysvetlenie potreby prenájmu k dôvodu prednostného parkovania, nakoľko v obci na
miestnych komunikáciách parkuje veľa áut. Ing. Kredtus navrhol predbežnú sumu 40,- eur na
rok, porovnal sumu za parkovanie v meste Púchov.
- Ing. Peter Krátky – odkúpenie časti parc.č. KN-C 2262 vo výmere cca 104 m2 – po krátkej
diskusii sa poslanci zhodli na potrebe počkať na stanovisko vlastníka susedného pozemku
parc.č. KN-E 2323 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica, ktorým preteká
povrchová voda popod železničný zvršok z extravilánu obce do Bielej vody.
- UNIVERZAL BT, s.r.o. Mária Chodúrová – splátkový kalendár na úhradu nedoplatku č. 37
z DzN za rok 2020 vo výške 2047,58 eur z dôvodu objektívnej prekážky v prevádzke podniku
v súvislosti s pandémiou COVID-19 – poslanci splátkový kalendár schválili.
- Peter Revák, Pohostinstvo Záriečie č.80 – úľava na poplatku za TDO pre rok 2021 o 50% ako dôsledok protipandemickýh nariadení v súvislosti s ochorením COVID-19 a fungovaní
prevádzok – poslanci schválili úľavu v zmysle žiadosti a platného VZN č.2/2020.
► Vo štvrtom bode programu starosta informoval o otvorenej výzve o dotáciu na
zatepľovanie verejných budov – riešila by sa budova základnej školy, je potreba vypracovať
projektovú dokumentáciu, predbežne zisťoval cenu u f. Projart z Považskej Bystrice - cca
18 000,- Eur, v zmysle vyhlásených požiadaviek eurofondu. Nakoľko boli škole schválené
financie z havarijného fondu na opravu okien, je potrebné dbať na zosúladenie technických
požiadaviek okien, tak aby sa dosiahli potrebné parametre pre celú budovu.
P. Kredatus – je potrebné doriešiť rozpracované projekty, určiť si priority.
Ďalej starosta informoval o potrebe riešiť zmeny v projekte rekonštrukcie VUB. Neoprávnené
položky v projekte nemusíme riešiť, zvolá sa stretnutie poslancov a dodávateľa WV-stav, kde
sa skontroluje schválený rozpočet, predbežne 4.2.2021 telefonicky.

Ďalší projekt – detské ihrisko – je možné riešiť cez MAS-ku, z podkladov plánovanej výzvy
vyplýva, že je potrebné najskôr rozdeliť pozemok v školskom areáli na samostatné parcely
priamo pod ihrisko.
Kanalizácia Záriečie- Mestečko – je potrebné doriešiť projektovú dokumentáciu do
elektronickej formy.
Testovanie COVID-19 antigénovými testami - celoplošné testovanie na začiatku r. 2021
dopadlo hladko a v poriadku. Možnosť vybaviť povolenie na MOM nie je pre malú obec
ekonomicky výhodné, testovanie žiakov pre obnovenie dochádzky prvého stupňa od 8.2. 2021
bude zastrešovať MOM Dohňany.
Dopravné značenie pri súp.č. 80 – poslanci opätovne upozornili na neúčinnosť jesenného
stretnutia v probléme parkovania pri Pohostinstve č.80, je potreba zakúpiť a v spolupráci s DI
OR PZ Považská Bystrica osadiť dopravné značky.
P. Zvonek - riešil poriadok a funkčnosť zberných miest v obci. V diskusii nepadlo
jednoznačné rozhodnutie. Tiež sa otvorila otázka zberu biologicky rozložiteľného odpadu
z domácnosti, ktorý ma obec zbierať v zmysle posledných platných úprav zákona o
odpadoch.
►V piatom bode programu hlavná kontrolórka Ing. Hoštáková predložila poslancom na
vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení z 9.12 a 14.12.2020. Tiež predložila na
schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý poslanci schválili.
Následne starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísala :

Ing. Andrea Pecková

Overovatelia: : Anna Beňová,
Miloš Zvonek

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

