
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 16.02.2022 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová,  Štefan Chodúr,  Mgr. Katarína Daníková ( od 18 hod.), Ing.  

                             Rastislav Kredatus, Milan Lišanik, Andrea  Nosková 

Ospravedlnení:    Ing. Anna Hoštáková, Miloš Zvonek 

Overovatelia:       Anna Beňová, Štefan Chodúr 

Prizvaní:               -  

Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Pecková 

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní piati poslanci, otvoril 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je uznášaniaschopné.   

►  Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo  programu zasadnutia  tak ako bol 

predložený . 

►   V treťom bode programu starosta predložil Zmenu rozpočtu č.1/2022, kde vzniknuté 

náklady pri rekonštrukcii vnútorných priestorov obecného úradu  a veľkej zasadačky sú 

pokryté príjmom zo štátneho rozpočtu. Poslanci zmenu rozpočtu schválili.    

►    Vo štvrtom bode programu starosta informoval poslancov vo viacerých bodoch o :  

- podrobne oboznámil s priebehom poruchovej prevádzky kotolne v ZŠ Záriečie počas 

vianočných sviatkov a januára 2022. V kotolni boli zaznamenané  nepravidelné prerušenia 

v prevádzke kotla a dodávke tepla, toto sa riešilo akútne s f. Púchov servis, neskôr 

s predchádzajúcim prevádzkovateľom f. BIOPEL a p. Hamšíkom, ktorý dokázali obnoviť 

funkčnosť kotolne len dočasne. Starosta oslovil dodávateľskú firmu riadiacej jednotky f. DT 

EnergieTech, ktorá po odstránení poruchy a servisnej prehliadke odporučila modernizáciu 

elektronického zabezpečenia a vedenia kotolne. Výroba novej riadiacej jednotky je 

v predpokladanej sume cca 20 000,- eur. Obdobné zariadenie kotolne prevádzkujú aj obce 

Nová Bošáca a Lazy pod Makytou. Treba zvážiť či je možný spoločný postup v riešení tohto 

problému, pokiaľ sú kotolne prevádzky schopné. Predpokladaná cena novej kotolne je niekde 

okolo 100 000,- eur. 

-  starosta po predchádzajúcom rokovaní s partnerskou obcou Lidečko priblížil poslancom 

projekt, ktorý bude Lidečko podávať v programe INTERREG V-A SR-CZ : “Lidečko 

a Záriečie společne“   s cieľom opätovného posilnenia väzieb a sietí obyvateľov oboch obcí, 

ktoré boli negatívne ovplyvnené  pandémiou COVID-19. K žiadosti o NFP je potrebné 

priložiť uznesenie so schválením spolupráce oboch obcí. Poslanci  v hlasovaní spoluprácu 

schválili.     

► V piatom bode sa starosta venoval doručeným žiadostiam od občanov:  

-   PharmDr. Vondrová doručila na obec žiadosť o prenájom priestorov na prevádzku lekárne. 

Po krátkej debate poslanci odobrili odpísať na žiadosť s predbežnou ponukou na prenájom 

pôvodných priestorov Bistra u richtára, s mesačným nájmom vo výške 150,-eur splatných 

vopred a nákladmi na energie. V prípade  trvajúceho záujmu o prenájom, je potrebné 

postupovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce – obchodná verejná súťaž. 

-  Ing. Peter Krátky – odkúpenie časti parc.č. KN-C 2262 vo výmere cca 104 m2 – po krátkej 

diskusii sa poslanci zhodli na potrebe počkať na stanovisko vlastníka susedného pozemku 

parc.č. KN-E 2323 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica, ktorým preteká 

povrchová voda popod železničný zvršok z extravilánu obce do Bielej vody. Ak bude tento 

odpredaný súkromnej osobe, bude sa následne riešiť žiadosť Ing. Krátkeho. Poslanci poverili 

starostu o dohodnutie termínu so žiadateľom, kedy by sa  všetci stretli na miestnej obhliadke.  



 

►  V záverečnom bode programu boli poslanci oboznámení so Správou z kontroly plnenia 

Uznesení OcZ Záriečie zo dňa 10.12.2021, ktorú vypracoval hlavná kontrolórka Ing. 

Hoštáková. Správu vzali poslanci na vedomie.  Ďalej nasledovali  ich pripomienky a postrehy. 

P. Lišanik   - upozornil na  neporiadok a funkčnosť zberného miest v obci pri moste na 

Hornom konci, kde sa kopí objemový odpad aj napriek vedomosti občanov, že tento je 

potrebné bezplatne odovzdať na Zbernom dvore Lúky.  Navrhol osadiť fotopascu. Tiež je 

problematické miesto  s odpadom pri vjazde do brodu Bielej vody na Hornom konci. Treba 

odstrániť zberné nádoby a ponechať len kontajner pre zber skla. 

P. Nosková – upozornila na dopyty občanov ohľadom rozostavanej administratívnej budovy 

(bývala rukavičkáreň), kde vplyvom počasia vypadávajú tehly z muriva.  

Poslanci sa zhodli na potrebe dočasného oplotenia od miestnej komunikácie z dôvodu 

bezpečnosti chodcov aj automobilov. 

P. Daníková, Nosková  -  obecný rozhlas nefunguje na viacerých miestach v obci – Klecenec, 

na Otočku, na Hornom konci. Je potrebné naplánovať opravu počas priaznivého počasia.  

 

 

Následne starosta  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

 

 

  Overovatelia: :   Anna Beňová,                                                             Ing. Jozef Kollár 

                             Štefan Chodúr                                                                 starosta obce     


