
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 11.05.2022 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

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

      Milan Lišanik, Miloš Zvonek 

Ospravedlnení:     Ing. Rastislav Kredatus 

Overovatelia:        Anna Beňová, Miloš Zvonek 

Prizvaní:               Ing. Anna Hoštáková 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Pecková 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je uznášania schopné.   

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

v pozvánke . 

►   V treťom bode programu starosta spoločne s poslancami na miestnom cintoríne urobili 

obhliadku oplotenia, ktoré je zo strany vstupu do areálu potrebné opraviť. V diskusii sa 

prebralo viacero variantov možnej opravy od úplného odstránenia murovanej časti 

a celokovovým prevedením alebo ponechaním murovanej časti s novými kovovými výplňami 

polí a vstupných brán. Vhodné riešenie by bolo opatriť brány pojazdnými kolieskami. 

Starosta prepošle  návrh a cenovú ponuku mailom. 

Ďalej sa riešili lavičky na cintoríne, návrh bol opraviť pôvodné betónové a umiestniť ich 

povedľa cesty do Klecenca. Na cintorín sa umiestnia nové kovové lavičky.  

V ďalšej diskusii prítomní prebrali opravy rozhlasu a osvetlenia. Je potrebné aby ľudia 

nahlasovali na obecný úrad priebežne, aby sa efektívne využila objednaná technika. 
Na záver tohto bodu vzali poslanci na vedomie predložené správy hlavnej kontrolórky Ing. Hoštákovej  

a to Správu z kontroly plnenia uznesení OcZ Záriečie zo dňa 13.04.2022; Správu z finančnej 

kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle §29 zákona č. 431/2002 Zb. 

o účtovníctve a v znení neskorších zmien a doplnkov; Správu o výsledku kontroly 

vybavovania petícií a sťažnosti za rok 2021 a  Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2021. 

►    Vo štvrtom bode v úvode sa prerokovali podané žiadosti: 

Poslanci odsúhlasili pre úschovu krojov a hudobných nástrojov pre FS Záriečanku v 

priestoroch  bývalého bistra v časti baru, ktorý možno upraviť podľa potreby. 

Žiadosti E. Podobna, Vieska –Bezdedov 182 a Petra Reváka, Záriečie 80 o úľavu na poplatku 

za TKO pre rok 2022 poslanci zamietli. Žiadosť ZŠ s MŠ Záriečie o rozšírenie školského 

klubu  o jedno oddelenie pre školský rok 2022/2023 poslanci schválili. 

V ďalšej diskusii schválili nový cenník prenájmov kultúrneho domu a poplatkov za užívanie 

a prenájom obecného majetku.  

Následne starosta upozornil na súčasnú situáciu ohľadom ceny peletiek pre kotolňu ZŠ, kde 

oslovený výrobcovia nevedia garantovať vývoj súčasných cien do jesene ani ich výšku pre 

potreby  realizácie verejného obstarávania.    

Príprava akcie – Vítanie prázdnin – termín sa dohodol na 1.7.2022 – predbežne atrakcie – 

nafukovací hrad, lanovka, rozprávkový les v réžii školy. Podrobne naplánovanie si poslanci 

dohodnú na spoločnom pracovnom stretnutí. V prípade potreby sa uvažuje s preložením akcie 

na koniec prázdnin.   

Následne starosta  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

   Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  Overovatelia: :   Anna Beňová                                                              Ing. Jozef Kollár 

                             Miloš Zvonek                                                                 starosta obce     


