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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 13.04.2022 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

                             Milan Lišanik, Miloš Zvonek, 

Ospravedlnení:    Anna Beňová, Ing. Rastislav Kredatus  

Overovatelia:       Andrea Nosková, Milan Lišanik 

Prizvaní:              Marek Krátky 

Zapisovateľ:        Mgr. Katarína Daníková  

 

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

uznášaniaschopné, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľku a 

overovateľov  zápisnice.   

►   Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) schválilo program zasadnutia  

►   V treťom bode programu sa poslanci venovali žiadostiam: 

- Opätovnému prejednaniu žiadosti o odpredaj pozemku Marekovi Krátkemu /prítomný/, 

ktorý s navrhovanou cenou 10 € za m2 nesúhlasil. Argumentoval znaleckým posudkom. 

Na návrh poslankyne K. Daníkovej, ktorá sa snažila vysvetliť M. Krátkemu, z čoho sme 

stanovení ceny vychádzali, kompromisne stanovila cenu na 7,50 € za m2 , pričom sa 

dodržia všetky podmienky verejného obstarávania. M. Krátky s navrhnutou cenou 

súhlasil. 

- Cyklotrialový klub v Záriečí usporiada v dňoch 4.6.2022 Slovenský pohár a hry 

mládeže v areály ZŠ. Žiada poslancov o schválenie parkovania počas pretekov. 

                                                                                     Za hlasovali: 4  /p. Chodúr prišiel neskôr/ 

                                                                                     Proti: 0  

                                                                                     Zdržali sa: 0 

- K ďalšej žiadosti Jána Furu a spol. o výmene pozemku a doriešeniu prístupovej cesty 

v Klecenci, podal starosta vysvetlenie, že obec odovzdala podklady na  katastrálny úrad 

ešte v minulom roku a ten doteraz neodovzdal obci oficiálne zameranie, ktoré geodet 

urobil. Obec teda nemá podklady na to, aby mohla ďalej postupovať v riešení, či už 

zámenou obecných pozemkov obce s pozemkami pána Furu alebo ich odpredajom. 

Pričom pri prípadnom odpredaji bude použitý zaužívaný postup: schválenie zámeru 

obce predať obecný pozemok, vypracovanie znaleckého posudku, zverejnenie zámeru 

v tlačovom médiu- Púchovské noviny a informačnej tabuli obce, vyhodnotenie 

predložených cenových ponúk a schválenie alebo neschválenie odpredaja. 

- Na sťažnosť p. Almanovej , ohľadom nedostatkov na cintoríne, starosta uviedol, že pri 

osobnej 40 minútovej návšteve pani Almanovej odpovedal na jej pripomienky. Písomný 

prepis odpovedí zašle poslancom mailom.  

    

►  Ohľadom prípravy otvorenia zrekonštruovaného OcÚ a KD sa rozpútala plodná diskusia 

ohľadom programu, občerstvenia  a celkovej organizácie. Starosta navrhol jednotlivé úlohy pre 

poslancov, ďalšie úlohy si poslanci  rozdelili sami. Poslankyňa A.Nosková, aby niečo 

regionálne upiekli kuchárky zo školskej jedálne. Takto môže byť aj ŠJ súčinná pri akciách 

usporiadaných obcou. K samotnej realizácií a kontrole úloh sa ešte poslanci operatívne stretnú.  

►  V krátkej diskusií predniesla poslankyňa K.Daníková možnosť doručenia výmeru daní 

a TKO poslancami v jednotlivých volebných obvodoch na podpis, keďže poštovné je pomerne 

drahé.  Starosta požiadal o vyčíslenie položky, ktorú by sme mohli z rozpočtu ušetriť, 

Ing.Peckovou a tiež, či je možné toto legislatívne zabezpečiť.  
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- Spomenula sa možnosť zmeny osoby, ktorá by mohla prebrať zápisy do Pamätnej knihy 

obce, nakoľko p.Bartáková má zdravotné problémy.  
   
  Starosta zastupiteľstvo ukončil poďakovaním poslancom za ich  účasť a aktivitu. 

   

Zapísala :         Mgr. Katarína Daníková   

  

 

Overovatelia:   Andrea Nosková 

                         Milan Lišanik 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                                       starosta obce       


