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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 10.12.2021 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Andrea  Nosková, Anna Beňová, Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Daníková,   

                             Milan Lišanik, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    Ing. Rastislav  Kredatus, Ing. Anna Hoštáková 

Overovatelia:       Anna Beňová, Štefan Chodúr 

Prizvaní:               

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková 

 

Obsah : Starostu zhodnotil, že sú  prítomní šiesti poslanci,  zasadnutie je uznášaniaschopné, 

otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a overovateľov  zápisnice.   

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo  program zasadnutia tak ako bol predložený. 
► V treťom bode ekonómka obce p. Túčková predložila poslancom na vedomie  Správu 

nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a na schválenie Konsolidovanú 

výročnú správu  obce Záriečie za rok 2020.  

► V ďalšom bode sa poslanci vrátili k Dodatku č.3 k VZN 6/2019 o miestnych daniach 

z predchádzajúceho zasadnutia.  Starosta v úvode upozornil, že dane sa zvyšovali 

v predchádzajúcom období a on nevidí potrebu a nesúhlasí so zvyšovaním. Po diskusií 

prítomných ohľadom zvyšovania v náväznosti na nový rozpočet a financovaniu prebiehajúcich 

projektov v hlasovaní nebol tento dodatok schválený. 

► V piatom bode poslanci boli oboznámení s podanou sťažnosťou na p. Peckovú. Pri určení 

nového hrobového miesta zosnulému Jánovi Daníkovi došlo k problémom pri kopaní hrobovej 

jamy a následne pri poslednej rozlúčke so zosnulým. Starosta podrobne informoval poslancov 

o celej veci, následne bolo zo strany poslancov odporúčané aby písomne informoval aj 

sťažovateľku, čo tiež sama požadovala.            

► V šiestom bode poslanci sa opätovne vrátili k prerokovaniu návrhu nového rozpočtu na rok 

2022 a výhľadom na roky 2023 – 2024. Schválili celkovú sumu za stavebné práce na 

rekonštrukcií kultúrneho domu  a obecného úradu vo výške 599 442,21 Eur a následne vyšla 

potreba navýšenia úveru na sumu 228 377,85ur. Návrh rozpočtu s doplnením potrebných úprav 

sa prepošle mailom poslancom. Ďalej poslanci schválili výnimku zo zákona k zostavovaniu 

programového rozpočtu. 

► V záverečnom bode poslanci schváli Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2022 hlavnej 

kontrolórky a vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ dňa 

24.11.2021. 

Vydanie novín, ktoré pripravil starosta sa prepracuje a doplní sa informácia občanom o začatí 

montáže QR kódov na smetné nádoby z dôvodu evidencie vyzberaného odpadu od začiatku r. 

2022.     

 

    Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   
  

Overovatelia:   Anna Beňová 

                         Štefan Chodúr 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


