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

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová, Andrea  Nosková, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav        

                             Kredatus, Milan Lišanik, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    Štefan Chodúr 

Overovatelia:       Mgr. Katarína Kožúriková, Milan Lišanik 

Prizvaní:              - 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková  

 

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

uznášaniaschopné, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a 

overovateľov  zápisnice.   

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnenie programu zasadnutia v bode 2 

o správu z plnenia uznesení predchádzajúceho OcZ a v bode 4  o žiadosti/sťažnosti doručené 

na OcÚ. 

►   V doplnenom druhom bode starosta prečítal Správu z plnenia uznesení zo dňa 26.05.2021, 

ktorú vzali poslanci na vedomie. Následne schválili Plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 

2021 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Záriečie.  

►  V treťom bode programu sa poslanci venovali Záverečnému účtu obce za rok 2020.  Vzali 

na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020 a správu 

audítora za rok 2020, ktoré odporúčali schváliť ZU bez výhrad. Následne schválili prebytok vo 

výške 14 983,59 Eur  do rezervného fondu. Využitie rezervného fondu rozprúdilo debatu 

ohľadom projektu kanalizácie Záriečie- Mestečko. V projekte treba pokračovať, keď je 

vybudovaná kanalizácia  z Púchova  cez dohňanské pole k Mestečku. Je potrebné vypracovať 

novú projektovú dokumentáciu na zmenu stavby, z rezervného fondu by sa dala časť 

prefinancovať. Starosta bližšie ozrejmil súčasnú situáciu ohľadom rozostavanej stavby, 

predkladania žiadosti o dotáciu na Envirofond a nový plán odkanalizovať celú Púchovskú 

dolinu.  Poslanci schválili záverečný účet, tak ako bol predložený ekonómkou obce p. 

Túčkovou. 

►  Na program sa dostal doplnený štvrtý bod, ktorý bol doplnený o viaceré žiadosti a sťažnosť.  

Prvý sa prerokoval a schválil Dodatok č.2 k VZN č.3/2019 o príspevku na za pobyt v materskej 

škole počas prázdninovej prevádzky. 

Ďalej sa prerokovala žiadosť riaditeľky  ZŠ Záriečie Mgr. K. Brezinovej o ďalšiu 

vychovávateľku do školského klubu z dôvodu navýšenia počtu žiakov v novom školskom roku 

2021/2022. Poslanci žiadosť schválili. Vytvorenie nového čiastočného úväzku bude následne 

zahrnuté v ďalšej zmene rozpočtu. 

Žiadosť SVB a NP Záriečie 135, v zastúpení p. Tiborom Albertom o   zriadenie vecného 

bremena na vedenie elektrickej NN prípojky  a prípojky teplovodu z kotolne na biomasu v ZŠ 

Záriečie, cez pozemky parc.č. KN-C 50/1, 58/1 a 58/3 v k.ú. Záriečie podľa geometrického 

plánu č. 503919551- 83- 21 vyhotovenom Ing. Vladimírom Bulkom zo dňa 11.5.2021, poslanci 

schválili. Vypracovanie zmluvy a ďalšie náklady potrebné na zápis do katastra nehnuteľnosti 

znáša SVB a NP Záriečie 135.    

Žiadosť JUDr. Mikolášika z Púchova o odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2021. 

Poslanci, tak ako aj v predchádzajúcich obdobných žiadostiach hlasovali proti schváleniu.   

Následne sa poslanci venovali sťažnosti p. Baranca a p. Gajdoša, ktorá sa týka prístupu k ich 

nehnuteľnostiam v Klecenci. Z dôvodu výstavby oplotenia p. Jána Fura sa zúžil prístup k ich 



2 

 

RD, ktoré využívajú na rekreáciu, na prejazd osobným automobilom aj to obtiažne. Prekážku 

tvorí stĺp rozhlasu, ktorý nesie vedenie MR. Starosta informoval o súčasnom stave 

rozhlasového vedenia, ktoré tvorí cca 150 stĺpov  a 50 ampliónov + rozvodné drôty. Technický 

stav bude potreba vo  výhľadovej dobe riešiť náterom stĺpov, priebežne sa vymieňajú pokazené 

amplióny. Riešením je nový digitálny systém, preposlaná cenová ponuka na bezdrôtový systém 

je   cca 20 000,- Eur.  

Problémový stĺp je možné presunúť na pozemku obce, poslanci však v diskusii zvažovali 

možnosť, aby stĺp preložil p. Furo, nakoľko problém vyvolal pri stavbe svojho plota. Nakoniec 

sa dohodli, že starosta ešte prerokuje problém s p. Furom.  

Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov, v tejto veci starosta oslovil Ing. Jurigovú o cenovú 

ponuku na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie ceny za m2, potrebný k verejnej 

obchodnej súťaži. Ing. Jurigová nevypracúva posudky na ornú pôdu, čo nerieši všetky žiadosti. 

Poslanci v diskusii rozobrali otázkou, či sa cena za znalecký posudok zapracuje do predajnej 

ceny alebo ako sa vyrieši náklad, ktorý nevyvolala obec. Ak bude vysúťažena  cena 

nezaujímavá pre obec, pozemky sa nemusia predať.  Nakoniec nesúhlasili s vypracovaním 

znaleckého posudku na náklady obce, listom treba osloviť žiadateľov, aby znalecký posudok 

vypracovali na svoje náklady. Pri predaji Ing. p. Krátkemu predbežne súhlasia s vecným 

bremenom vstupu na pozemok a ponechaním vstupnej brány na oboch koncoch. 

Starosta ďalej predložil na prerokovanie:  

-  potrebu dať vyhotoviť dopravné značky na označenie križovatiek pri Furmanskej krčme – 

sumu predloží na nasledujúcom zastupiteľstve;   

- zapojiť sa do výzvy o dotáciu na environmentálne centrum, kde by sa použila budova 

rozostavanej administratívnej budovy, predbežne zistil cenu za nový rozpočet cca 600 € od Ing. 

Sapáka, vypracovanie žiadosti cca 1800€ od f. Gemini group, treba podať do 31.7.2021.  

Poslanci chcú novú projektovú dokumentáciu, od iného projektanta, ktorá bude vypracovaná 

dôsledne a najskôr dokončiť rozpracované projekty a počkať na ďalšiu výzvu z eurofondov. 

Následne sa diskusia otvorila k výške úverov, ktoré čerpá obec a ich splátkach. Jedno z riešení 

ako šetriť na splátky je možnosť znížiť starostovi úväzok. Ďalej sa dohodli na kontrolnom dni 

16.6.2021 na stavbe "Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu 

súp.č. 190".   

Akcia  - Vitajte prázdniny – možnosť spolupodieľať sa finančne z obce na zakúpení sladkostí 

a zapožičanie skákacieho hradu.  

 
   
   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   

  

 

Overovatelia:   Mgr. Katarína Kožúriková 

                         Milan Lišanik 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


