
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 30.03.2022 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

      Ing. Rastislav Kredatus, Milan Lišanik, Miloš Zvonek 

Ospravedlnení:    Anna Beňová, Ing. Anna Hoštáková,  

Overovatelia:       Mgr. Katarína Daníková, Ing. Rastislav Kredatus 

Prizvaní:               -  

Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Pecková 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je uznášaniaschopné.   

►  Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo doplnenie programu zasadnutia v bode 3 

o doručené žiadosti od občanov . 

►   V treťom bode programu starosta informoval poslancov vo viacerých bodoch o :  

- prebiehajúci projekt Opatrovateľskej služby, kde je pracujú tri opatrovateľky – E. Bošková, 

Emília Draganová a Renáta Žiaková. Požiadal poslancov, že ak majú vedomosť o osobách, 

ktoré by mohli využívať túto službu, aby ho  priebežne informovali. Je možné ich doplniť do 

projektu; 

- v priebehu marca sa uskutočnilo stretnutie starostov obcí  Púchovskej doliny a vedenia PVS, 

a.s. Považská Bystrica. Z dôvodu zmeny na riadiacej funkcii sa stretli s novým riaditeľom, 

prebrali  doteraz realizované projekty a nové zámery oboch strán v ďalšom budovaní 

verejných sietí  vodovodu a kanalizácií. Ďalšie päť ročné obdobie  bude podnik PVS, a.s. 

zameraný na väčšie obce – Lednické Rovne a Belušu; 

- je potrebné do budúcna doriešiť človeka, ktorý by zastrešoval agendu prevádzky cintorína 

a sociálnej služby. Z dôvodu narastajúcej agendy je treba riešiť množstvo podporných 

dokladov a výstupov a sledovať meniacu sa legislatívu, zvážiť, či by sa neoslovili externé 

firmy pre dané oblasti; 

Ďalej predložil  doručené žiadosti :  

- A. Almássy o odkúpenie pozemku Medziriekami – zamietnuté z dôvodu, že pozemok je 

zahrnutý pre výstavbu verejnej kanalizačnej siete; 

- FS Rozmarínek -  finančná podpora skupiny z dôvodu finančného stavu rozpočtu nie je 

možná, poslanci v diskusii navrhli prerokovať s vedúcou Mgr. Sieklikovou možnosť 

prezentovať obec a využívať priestory KD na skúšky  bez odplatne a tiež usporiadať jednu 

kultúrnu verejnú akciu bez úhrady  nájmu.  

-  M. Krátky – odkúpenie časti parc. KN-E 2262 -  poslanci odsúhlasili pre verejné 

obstarávanie k zámeru predaja pozemku cenu  min. 10,- eur/m2; 

-   S. Putalová – doriešiť budovu skladu pri materskej škole, ktorá zasahuje na ich pozemok. 

V diskusií sa prebralo viacero variantov  – od zbúrania časti zadnej steny po deliacu priečku 

vo vnútri skladu a prerobenie strechy až po celkové odstránenie stavby a výstavbu nového 

oplotenia. Sklad pre MŠ a ŠJ by sa nahradil montovaným plechovým skladom. Je potrebné sa 

dohodnúť na oboch stranách, ktorý variant je pre obe strany najvhodnejší aj po finančnej 

stránke, bude potreba využiť brigádnikov. 

P. Lišanik – ak si vybudujú plot, je za variant celkového zbúrania budovy. 

P. Kredatus – súhlasí, ak  p. Putala  pomôže pri búracích prácach.     

- otvorenie rekonštruovaného KD – akcia na 30.4.2022 so začiatkom o 14 hod. Účinkovali by 

deti zo ZŠ Záriečie, FS Záriečanka a Rozmarínek. 



 

 

►    Vo štvrtom bode iné sa prerokovali pripomienky a návrhy poslancov:   

P. Zvonek – predložil projekt na detské ihrisko, financovalo by sa z podpory programu 

o NFP, ktorý zastrešuje mikroregión MAS  Naše Považie výška cca 18000,- Eur. Lokalita pre 

detské ihrisko bude v areály záhrady ZŠ, ktorý sa odčlenil geometrickým plánom na 

samostatnú plochu. V cene je aj vypracovanie PD pre stavebný úrad a podanie žiadosti. 

Výzva by mala vyjsť v apríli 2022, následne schválenie a realizácia cca 4-6 mesiacov. 

P. Daníková – z dôvodu dopytov občanov požaduje informovať o nedokončených žiadostiach 

a projektoch napr.  prístup pre p. Gajdoša a rozhlas v Klecenci, administratívna budova  - 

vypadáva murivo z múrov, mám už obec stanovisko právnika či poisťovne. Starosta 

informoval o možnosti podať žiadosť o NFP z programu Obnovy, keď bude vyhlásená výzva. 

Upozornila na neporiadok v zákope pre rodinným domom č. 177, kde sa deti vozia na 

bicykloch  a robia blato počas daždivého počasia. Treba riešiť napomenutím priamo na 

mieste.  

P. Nosková – vyslovila nespokojnosť s výrubom stromov pred obecným úradom a tiež s tým, 

že neboli ako zástupcovi obce vopred informovaný. 

Následne starosta  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  

 

 

  Overovatelia: :   Mgr. Katarína Daníková                                             Ing. Jozef Kollár 

                             Ing. Rastislav Kredatus                                                   starosta obce     


