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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 24.11.2021 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

                             Ing. Rastislav  Kredatus, Milan Lišanik, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    Ing. Jozef Kollár 

Overovatelia:       Andrea Nosková, Milan Lišanik 

Prizvaní:              Ing. Anna Hoštáková 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea Pecková 

 

Obsah :Delegovaný Miloš Zvonek, zástupca starostu zhodnotil, že sú  prítomní všetci 

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 treťom bode Ing. Hoštáková predložila Správu z plnenia uznesení predchádzajúcich 

zastupiteľstiev zo dňa 11.8.; 14.9.a13.10.2021. Poslanci vzali predložené na vedomie.  

►  V ďalšom bode zástupca starostu p. Zvonek informoval o prebiehajúcich projektoch 

v zmysle doručených podkladov od starostu :  

-projekt Opatrovateľská služba v obci Záriečie – bola schválená žiadosť o NFP, prebieha 

príprava zmluvy s riadiacim orgánom MPSVR SR; 

- projekt školských učební – podaná žiadosť o priebežnú platbu; 

- havárijny stav okien v telocvični ZŠ – boli schválené finančné prostriedky vo výške 26 000,- 

eur, starosta delegoval  ich vyčerpanie v celom procese  na riaditeľku ZŠ;  

- projekt Púchovská dolina- svůdná krasavice -  čakáme na odpoveď z riadiaceho orgánu  ŽSS; 

- projekt Rekonštrukcia VUB – príprava stavby na kolaudáciu, ktorá by mala byť na začiatku 

decembra 2021 

- projekt Detské ihrisko – výzva z MPSR SR, počkáme na výzvu cez MAS    

► V piatom bode poslanci schváli Dodatok č.3 k VZN č.3/2019 O výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o mieste a čase zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák.č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) s úpravou termínu na zápis detí do 1. 

ročníka ZŠ. 
V tomto bude bol schválený aj príspevok obce na deti v záujmových krúžkoch vo výške 50€ na 

rok na základe predloženej žiadosti. 

 ► V šiestom bode poslanci schválili žiadosť o prevádzkovanie kurzových  stávok v prevádzke 

Furmanská krčma súp.č. 80. 

► Siedmi bod programu bol venovaný poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Po krátkej 

diskusií a krátkom zhodnotení doterajšieho stavu v odpadovom hospodárstve, poslanci 

ponechali poplatok bezo zmien. 

► V ôsmom bode poslanci spoločne s ekonómkou obce a hlavnou kontrolórkou diskutovali 

o predloženej zmene rozpočtu, z dôvodu nedostatočných informácii k rozhodovaniu, bol tento 

bod odložený na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva. Spoločne bol presunutý aj deviaty bod 

programu Návrh rozpočtu na rok 2022. 

► V desiatom bode iné – poslanci z diskusie k predchádzajúcim bodom požiadali o prípravu 

podkladov k navýšeniu daní z nehnuteľnosti s výnosom aspoň do výšky predpokladaných 

splátok za úver, ktorý je potrebný pre projekt Rekonštrukcie VUB. 
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V ďalšej diskusii schválili najnižšiu ponuka z poisťovne UNIQA na poistenie vozidla IVECO 

pre DHZ Záriečie. 

P. Nosková interpretovala požiadavky obyvateľov časti Klecene – ponechané drevo po ťažbe 

na „ihrisku“ je možné upratať vo vlastnej réžií po dohode so starostom.       

 

 

    P. Zvonek  zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Ing. Andrea Pecková   
  

 

Overovatelia:   Andrea Nosková 

                         Milan Lišanik 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


