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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 13.10.2021 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Andrea  Nosková, Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Daníková,  Ing.  

                             Rastislav  Kredatus, Milan Lišanik, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    Anna Beňová 

Overovatelia:       Mgr. Katarína Daníková, 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 doplnenie programu bod č.4 – Mikuláš 

a Dôchodci, bod č. 5 – výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Záriečie, bod č.6 – ostatné. 

►   V treťom bode starosta informoval o nasledovnom : 
- projekt rekonštrukcie viacúčelovj budovy – predbežne máme schválené predĺženie projektu 

do 22.12.2021, čakáme na doručenie Dodatku ku Zmluve o NFP.  Žiadosť o zmenu projektu 

bola podaná; 
- projekt modernizácie učební ZŠ  – revízia bleskozvodu z roku 2016, zvody nie sú všetky 

v 100% stave, starosta oslovil viacerých dodávateľov na predloženie cenovej ponuky, náklady 

by mala znášať škola ale pre krátkosť času to riešila obec. 

- projekt Lidečko – Interreg VA SR-ČR- partnerská obec Lidečko sa ide zapojiť do výzvy, 

k mikroprojektu potrebujú predložiť uznesenie o partnerstve obci. Poslanci text uznesenia 

schválili. Tiež je pripravená Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte. 

Následne starosta prezentoval projekt „ Trezor přírody“ ktorého sa zúčastnil pri ukončení jeho 

realizácie. Tento projekt realizovala Obec Horní Lideč s partnerskou obcou Dohňany v rámci  

programu Interreg VA SR-ČR a cieľa 2.1 - Zvýšení atraktívnosti kultúrne ho a prírodného 

dedičstva pro obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Využitím najmodernejších 

multimediálnych a interaktívnych technológií   vytvorili jedinečný a mimoriadny produkt 

„TREZOR PŘÍRODY" určený k prezentácii a podpore zachovania prírodného dedičstva 

územia. Hlavnou ideou projektu je zrozumiteľnou formou zoznamovať návštevníka s prírodou 

a človekom v území 4 CHKO, umožniť netradičnou formou s využitím moderných technológií 

vzdelávanie návštevníkov smerom k ochrane prírody ako najcennejšieho dedičstva človeka, 

sústrediť maximálnu možnou mieru informácií o území. 
Tiež vyzval poslancov aby predložili svoje návrhy projektov, ktoré by sa dali využiť v rámci 

žiadosti o dotáciu v tomto programe.  

P. Kredatus sa informoval o stave preplatenia projektu Púchovská dolina, svúdna krasavice. 

Starosta ide riešiť preplatenie do Žiliny k projektovému manažérovi úradu ŽSK. 

Následne poslanci boli v krátkosti oboznámení so  Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 podľa vyhlášky Ministerstva Školstva 

SR 435/2020 Z.z. , ktorú predložila poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Záriečie Mgr. Augustiňáková, 

následne správu schválili. 

Ohľadom základnej školy sa rozprúdila živá diskusia pre havarijny stav okien v telocvični. 

V túto dobu je zatvorená, deti cvičia na veľkej chodbe alebo vonku na multifunkčnom ihrisku. 

Nie je možné je prenajímať ani pre iných záujemcov. Tento stav by mal riešiť zriaďovateľ.  

P. Zvonek navrhol aby sa poslali žiadosti o dotáciu na Trenčiansky samosprávny kraj a aj na 

Ministerstvo školstva SR.  
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►  Vo štvrtom bode programu sa poslanci venovali zmene rozpočtu, do ktorého bol 

zapracovaný úver a úhrada na projekt modernizácia učební. Poslanci zmenu schváli tak ako 

bola predložená. Ohľadom Mikuláša bude opäť realizovaná pochôdzka po domácnostiach, je 

potreba dať pripraviť balíčky so sladkosťami pre deti od 1 do 10 roku života. Dôchodcom sa 

pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším, doručia poukážky vo výške 7,- € na nákup. 

► V piatom bode starosta v krátkosti informoval prítomných o príprave výberového konania 

na riaditeľa ZŠ s MŠ v Záriečí. Podklady pripraví škola, zverejnené by mali byť zriaďovateľom 

najneskôr do 10.11.2021. Prítomní poslanci odporučili aj zverejnenie na stránke Profesia.sk. 

► Ďalším zo široka diskutovateľným bodom bol projekt dopravného značenia v obci 

a parkovanie na miestnych komunikáciách. Obec dá vpracovať čiastkový projekt – od 

križovatky pri Furmanskej krčme súp.č. 80 cez uličku po súp.č. 88 križovatka na otočku. Po  

zvážení viacerých variantoch by najviac vyhovovala jednosmerná prevádzka.  Starosta preverí 

cenovú ponuku pasportu ciest na uvedený úsek. Po jeho vyhotovení sa dá ďalej pokračovať 

v riešení problému na Dopravnom inšpektoráte v Pov. Bystrici. 

V závere navrhol poslanec Kredatus zvýšiť dane za nehnuteľnosti a poplatok za komunálny 

odpad. Podklady pripraví Ing. Pecková a prepošle návrh poslancom v priebehu mesiaca 

október, november.  

     Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   
  

 

Overovatelia:   Mgr. Katarína Daníková 

                         Ing. Rastislav Kredatus 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


