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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 21.04.2021 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová, Milan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav        

                             Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:     

Overovatelia:       Milan Lišanik, Andrea Nosková    

Prizvaní:              Ing. Anna Hoštáková, Lenka Túčková 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková  

 

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní siedmi poslanci,  zasadnutie je 

uznášaniaschopné, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a 

overovateľov  zápisnice.   

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo jednohlasne  zmeny a doplnenia v programe 

zasadnutia : v bode 2 – správa z kontroly plnenia uznesení,  sťažnosti a žiadosti   

 -  v bode 4) zmena rozpočtu č. 1/21 

 -  v bode 6a) správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2020 

►  Po určení overovateľov zápisnice a zapisovateľky, hlavná kontrolórka Ing. Hoštáková 

oboznámila prítomných so Správou z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce 

Záriečie zo dňa 03.02.2021.  Prítomní vzali správu na vedomie. 

►   V druhom bode programu starosta postupne predložil poslancom žiadosti doručené na obec: 

- prítomný Tibor Albert zastupujúci členov  SVB a NP Záriečie 135  predložil zámer o zriadenie 

vecného bremena na existujúce inžinierske siete – elektrická NN prípojka  a teplovodná 

prípojka z kotolne ZŠ Záriečie, poslanci zámer  na obstaranie potrebných dokladov  v réžii SVB 

a NP Záriečie 135 k zápisu bremena do katastra schválili; 

- žiadosť p. Anny Martinčekovej zo Žiliny o odpustenie poplatku za komunálny odpad pre rok 

2021 zamietli; 

► Tretí bod rokovanie bol venovaný projektu rekonštrukcie viacúčelovej budovy, po obdržaní 

Správy z ex post kontroly rekoštr. VUB dňa 16.04.2021, je možné začať z realizáciou hlavnej 

aktivity projektu – stavebnými prácami. Súčasne sa pripravuje žiadosť o zmenu projektu podľa 

doteraz prerokovaných podkladov. Je potrebné pripraviť vysťahovanie priestorov, pracovníčky 

obecného úradu budú dočasne pracovať v budove základnej školy, ktorá poskytne priestor. 

Žiadosť o pomoc pri sťahovaní doručiť DHZ Záriečie. Poslanci schválili začiatok realizácie 

hlavnej aktivity projektu na 26.04.2021.       

► Ďalej  zasadnutie pokračovalo informáciami starostu obce: 

- projekt Učební v ZŠ pokračuje odoslaním objednávky na dodávku nábytku, didaktických 

pomôcok a IKT vybavenia,  poslanci vzali uvedené na vedomie; 

- v materskej škôlke sa pokazil bojler v suteréne na ohrev TÚV, ležatý 200l. Po obhliadke 

aktuálneho technického stavu, sa zúčastnení zhodli z dôvodu zapojenia do prevádzky pred cca 

17 rokmi na nákupe nového, poslanci súhlasia s nákupom; 

- teplotechnický posudok budovy základnej školy, na ktorý si pripravil podklady p.Ing. Tihanyi 

a ktorý je potrebný k žiadosti o NFP pre zateplenie, poslanci nesúhlasia s preplatením 

v súčasnom období, nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí presunuli riešenie žiadosti na 

jeseň. V diskusii sa poslanci obrátili  o informáciu na hl. kontrolórku, do akej výšky si môže 

zobrať obec úver, prípadne aká môže byť max. výška zadlženosti obce. Po ukončení 

vykurovacej sezóny v ZŠ urobí starosta vyúčtovanie, aby sa vedela výška úspory. 

- potreba opravy a vyspravenia  telesa komína z kotolne ZŠ, predložená ponuka firmou 

z Považskej Bystrice vo výške 1500,- eur, poslanci súhlasia s opravou a financovaním; 
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- v projekte Učební ZŠ sa opravila krytina strechy s podbitím nad pôvodným skladom vo výške 

6826,- eur, poslanci súhlasia s preplatením; 

- nákup materiálu pre DHZ Záriečie vo výške 1345,- eur poslanci schválili, uvedené bude  

prefinancované v jeseni v rámci dotácie z DPO SR 

 Vyššie uvedené body sú zapracované v zmene rozpočtu č.1/21, ktorý poslanci po diskusií 

schválili. 

Ďalej starosta informoval o projekte Wifi pre Teba – prebieha nové verejné obstarávanie na 

dodávateľa. 

Ohľadom dopravného značenia v obci, má prísť do platnosti nový zákon, ktorý posilňuje 

kompetencie obce v danej oblasti – pokutovanie za porušenie. 

K žiadostiam o odpredaj obecných pozemkov ( Rusnák, Krátky, Draganová) – je potrebné mať 

znalecký posudok, ďalej sa bude postupovať v zmysle verejnej obchodnej súťaže. 

► V záverečnom šiestom bode hlavná kontrolórka predniesla v súhrne Správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020, ktorú poslanci vzali na vedomie. 

Ďalej p. Beňová upozornila na opakujúce sa sťažnosti na psa p. Zifciacovej – treba písomne 

vyzvať na nápravu. 
Na 30.4. sa plánuje pripomienka oslobodenia obce na cintoríne a následne podvečer stavanie 

mája na LA. 

Kosenie cintorína – podľa možných platných protipandemických opatrení v danom čase. 

 
   
   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   

  

 

Overovatelia:   Milan Lišanik                                                              

                         Andrea Nosková 

 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


