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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 26.05.2021 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

                             Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:     

Overovatelia:       Anna Beňová, Miloš Zvonek    

Prizvaní:              Ing. Anna Hoštáková, Ing. Vladimír Valko, JUDr. Ján Behro 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková  

 

Obsah : Starosta privítal poslancov, prizvaných účastníkov zasadnutie, zhodnotil, že sú  

prítomní siedmi 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 pozvánke. 

►   V treťom bode programu v úvode zhrnul doterajší priebeh projektu : kód 310040K482 

Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ Záriečie, ktorý je finančne zabezpečený vo výške 

necelých 390 000,- Eur z nenávratnej dotácie európskych fondov a zahŕňa rekonštrukciu 

viacúčelovej budovy a prístavbu kotolne. Celkové náklady na realizácie sú vo výške necelých 

600 000,- Eur. 

Následne sa slova ujal JUDr. Behro a vysvetlili prítomným pohľad na dielo zo strany 

realizačnej firmy VW-stav s.r.o. Uzatvorená zmluva je na sumu necelých 500 000,- Eur, projekt  

treba zrealizovať v celom rozsahu aby sa dosiahli merateľné ukazovateľa z projektovej žiadosti  

o NFP. Ak obe strany budú chcieť urobiť zmeny v schválenom projekte, je potreba urobiť 

dodatok k zmluve so zmenou rozpočtu.  Potrebné práce na zrealizovanie diela v rozpočte 

vypracoval Ing. p. Sapák. Tento je potrebné zosúladiť s rozpočtom VW-stav a schváleným 

rozpočtom SIEA, kde posledne upravená suma dotácie je necelých 384 000,- Eur. Rozdiel 

v cene cca 120 000,- Eur doplatí obec z vlastných zdrojov, kde však nie sú započítané práce 

naviac potrebné k zrealizovaniu funkčnej stavby.  

Následne sa rozvinula diskusia, p. Zvonek  a Ing. Valko bližšie objasnili položky, ktoré nie sú 

v schválenom rozpočte – chýbajúca izolácia sokla, falcovaný plech ako krytina na strechu 

a ďalšie. P. Kredatus – zaujímala ho výška  o koľko je potrebné navýšenie rozpočtu 

z financovania obce. Ing. Valko cca 200 000,- Eur a bližšie rozobral zmeny v položkách 

rozpočtu. 

Následne sa diskusia zamerala na dĺžku zmenového konania, podľa JUDr. Behra môže trvať od 

cca 3 týždňov až po 4 mesiace. Žiadosť o zmenu pripraví Premier Consulting, podklady dodá 

obec. Fakturovať je možné až po schválení zmien SIE-ou.  

V diskusii sa rozoberala priorita obce vyčerpať pridelené financie z NFP. P. Nosková vyslovila 

názor, že budú nútení k schváleniu dodatočného financovania projektu.  Všetci poslanci oslovili 

starostu nech predloží finančný modul prefinancovania.  Starosta  - cca 20 000,-vie obec ušetriť 

ročne, ak polovica pôjde na splátku úverov, 10 000,- ročne môže ísť na rozvoj obce cca na 20 

rokov. P. Lišanik vyslovil názor, že je to možné aj bez zvyšovania miestnych daní. P. Kredatus 

mal opačný názor, že dane je potrebné zvýšiť aby boli prostriedky na splátku úverov. Starosta 

odporučil schváliť rozpočet od Ing. Sapák vo výške 597 165,49 Eur na realizáciu projektu a  na 

ďalšom zastupiteľstve  schváliť úver  na 20 rokov. Následne poslanci schválili za technický 

dozor investora pri realizácii stavby  Ing. Petra Sapáka a tiež rozpočet aj prerokovaný rozpočet.     
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► Ďalej  zasadnutie pokračovalo informáciami starostu obce: 

Brigáda na kosenie cintorína bude do dvoch týždňov v piatok poobede. 

Ďalšie akcie   - Vitajte prázdniny, Dodatok č. 2  k VZN 3/2019, žiadosti občanov, projekt ZŠ 

Záriečie na oddychové zóny  budú prerokované na ďalšom zastupiteľstve. 

P. Nosková požiadala starostu aby kontaktoval JUDr. Gaplovského a žiadal  od neho predložiť 

stanovisko k projektu administratívnej budovy do júlového zasadnutia OcZ. V škole sa založilo 

nové rodičovské združenie, je potrebné ukončiť činnosť starého splnením rozpracovaných 

aktivít. 

Ďalej hlavná kontrolórka Ing. Hoštáková oboznámila prítomných so Správou z kontroly plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva obce Záriečie zo dňa 21.04.2021.  Prítomní vzali správu na 

vedomie. 

 
   
   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   

  

 

Overovatelia:   Anna Beňová                                                              

                         Miloš Zvonek 

 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


