
1 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 14.09.2021 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

  

                             Kredatus, Milan Lišanik, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    Andrea  Nosková 

Overovatelia:       Mgr. Katarína Kožúriková, Miloš Zvonek 

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 programu tak ako bol predložený. V úvode 

zasadnutia starosta pochválil akciu k 25. výročiu FS Záriečanky. Článok o akcii bude 

uverejnený aj v obecných novinách Záriečan. 

►   V treťom bode starosta informoval o nasledovnom : 

- asfaltovanie  časti cesty na Hornom konci – prevedie f. p. Kršku za cca 865ur; 
- dopravné značenie – obec má predbežne spracované z r. 2019, oslovil viacerých dodávateľov 
dopravných značiek, v začiatku sa označí križovatka na otočku, následne križovatka pri 

Furmanskej krčme. Na oboch miestach neustále zle parkujú osobné autá, čím dochádza ku 

kolíznym situáciam;, 

- Púchov-servis s.r.o. preposlalo rozpis prác na údržbu kotolne ZŠ, práce nie sú urgentné, ale 

treba ich v priebehu sezóny vykonať. Vyúčtovanie za predchádzajúcu sezónu ešte nie je 

spracované, je treba tvoriť rezervu, cez COVID sa škola len temperovala. Starosta odhadol 

o 1/3 vyššiu spotrebu ak by sa kúrilo v normálnom režime. 

Poslanci – je potrebné odkladať na rezervný fond na kotolňu, ročne aby sa odkladalo na nový 

kotol. 
Bude treba financie na nový alarm a opravu hromozvodu, ktoré je treba realizovať k projektu 

Modernizácia učební. Fond opráv na kotolňu by sa odkladal na obci – príspevok z úspor kúrenia 

základnej školy a je potreba osloviť bytovku aby časť išla aj z platieb. 

Prešetrenie podaných sťažnosti – na zasadnutí komisie pre verejný poriadok  - na 29.9.2021 

o 18 hod. ( o 17 hod prebieha výuka ľudovej školy umenia) 
►  Vo štvrtom bode programu sa poslanci venovali zmene rozpočtu, do ktorého bol 

zapracovaný výdavok na vypracovanie projektu – žiadosť o dotáciu na opatrovateľky vo výške 

650,- Eur a poslanci tiež schválili uznesenie k podpise zmluvy na službu ELWIS. 

► V záverečnom piatom bode starosta v krátkosti informoval prítomných o schválení prvej 

žiadosti o platbu na projekt Modernizácia učební, v projekte rekonštrukcia, vo VÚB je podaná 

žiadosť o zmenu termínu – komisia má zasadať 30.9.2021, v príprave je aj žiadosť o zmenu 

rozpočtu. V riešení s pracovníkmi banky je platba z úverového účtu za vykonané práce. 

Ďalej sa z dôvodu zhoršenia COVID situácie a rekonštrukcie priestorov poslanci dohodli, že 

dôchodcom budú rozposielané poukážky na nákup vo výške 7-,Eur s listom od starostu. 

Hody 2021 – stánky budú môcť byť umiestnené na chodníku ku škole, organizovať ich budú 

hasiči, predaj tomboly pri vstupe do areálu školy, hodnotný dar z obce za 50-100 eru. 
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A. Nosková – v zastúpení obyvateľmi Klecenca- či sa plánuje brigáda na ihrisku – brigáda sa 

neplánuje. 

     Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   
  

 

Overovatelia:   Mgr. Katarína Kožúriková 

                         Miloš Zvonek   

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


