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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 11.08.2021 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

 

                             Kožúriková,  Ing. Rastislav Kredatus, Milan Lišanik, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    - 

Overovatelia:       Andrea  Nosková, Štefan Chodúr 

Prizvaní:              - 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková  

 

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

uznášaniaschopné, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a 

overovateľov  zápisnice.   

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo zmenu a doplnenie programu zasadnutia 

v bode 3 – schválenie úveru na projekt Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a 

obecného úradu súp.č. 190" a bode 6 zmena rozpočtu č.2. 

►   V doplnenom treťom bode starosta prečítal návrh znenia uznesenia potrebného pre 

schválenie úveru na projekt :Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného 

úradu súp.č. 190" v Prima banke Slovensko a.s., vo výške 371 064,36 Eur. Poslanci uznesenie 

schválili.   

 ►  Vo štvrtom bode programu sa poslanci venovali Dodatku č.3 k VZN č. 2/2019 o určení 

výšky príspevkov v  školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie, ktorý 

vyplynul  z úpravy legislatívy ohľadom obedov zadarmo financovaných z rozpočtu SR. 

Dodatok poslanci schválili. 

► V piatom bode programu starosta informoval o bodoch, ktoré mali dopad na zmenu rozpočtu 

č. 2 – bližšie špecifikoval jednotlivé aktivity : 

 - systém zberu komunálneho odpadu ELWIS, kde oboznámil s predloženou cenovou ponukou 

za   2 555,18 Eur za zavedenie systému v našej obci. Ide o možnosť evidencie komunálneho 

a triedeného odpadu za jednotlivé domácnosti, v diskusii sa prebrala otázka dĺžky návratnosti 

a dopadu na množstvo vyseparovaného odpadu z bežného komunálneho odpadu, výška 

poplatku za osobu a rok, prípadne za vývoz. Toto bude možné analyzovať až po určitom odbobí, 

keď bude systém zavedený; 

- z dôvodu realizácie projektu Zníženie energetickej náročnosti OU a KD Záriečie zabez-

pečuje manažment VO a implementáciu f.  Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno, kde je 

potrebné uhradiť 5 014,43 Eur; 

- projekt na dotáciu pre Opatrovateľskú službu vyhlásenú z UPSVaR SR, kde je možnosť 

žiadať o náklady na mzdu pre dve opatrovateľky  vo výške 680 Eur, čo je zhruba možnosť 

ušetriť obci 16 000 Eur. Náklady na spracovanie žiadosti sú 650 Eur; poslanci požadovali 

preveriť, či je potrebné vytvoriť nové pracovné miesto; 

- ťažba dreva a predaj guľatiny – predbežne starosta oslovil troch pilčíkov, ponúkaná cena je 

25 až 26 €/m3, predaj 90- 110 €/m3, ide o prebierkovú ťažbu o objeme cca 75 m3. Poslanci 

upozornili o vyšších výkupných cenách cca 200€/m3 podľa druhu guľatiny, tiež  preveriť 

možnosť o vyšší objem ťažby, keďže sa dlhšie neťažilo pre nízku výkupnú cenu. Starosta tiež 

uviedol, že ak by sa predávala vykrátená guľatina, je potrebné zvyšok predať na palivo za nižšiu 

cenu. 
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►  Na program sa dostal doplnený šiesty bod –zmena rozpočtu č.2, ktorá zahŕňa vyššie uvedené  

finančné náklady.  Poslanci zmenu rozpočtu schválili. 

 ► V záverečnom siedmom bode starosta v krátkosti informoval prítomných o svojich 

návštevách obcí, ktoré realizovali obdobný projekt z dotácii SIEA ako je naša rekonštrukcia 

OU a KD, zaujímal sa o skúsenosti so záverečnej kontroly a prípadných zmien projektov. 

Dôležitá v našom projekte je zmena realizácie – predĺženie termínu, ktorá je na schvaľovacej 

komisii SIEA, ktorú však na doručené výzvy opakovane dopĺňame. Následne bude podaná 

žiadosť o zmenu v rozpočtovej časti stavebných prác z dôvodu zmeny materiálov. Je potrebné 

sa riadiť podmienkou 15% z finančného objemu, nie je možné podať rozsiahlu zmenu 

stavebného rozpočtu.  

P. Lišanik upozornil na potrebu náteru strešnej krytiny – šindľa na Letnom amfiteátri. 

Následne vzali poslanci na vedomie Správu z plnenia uznesení zo dňa 9.6.2021, ktorú prečítala 

zapisovateľka, hlavná kontrolórka  ospravedlnila svoju účasť na zasadnutí vopred.  

   Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   

  

 

Overovatelia:   Andrea Nosková 

                         Štefan Chodúr 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


