
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 15.06.2022 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová, Mgr. Katarína Daníková, Andrea  Nosková,  Ing. Rastislav  

                             Kredatus,  Štefan Chodúr,  Milan Lišanik, Miloš Zvonek 

Ospravedlnení:    -  

Overovatelia:       Mgr. Katarína Daníková, Milan Lišanik 

Prizvaní:               - 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Pecková 

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní všetci siedmi 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 poslancov informoval o priebehu a výsledku verejnej 

obchodnej súťaže k odpredaju časti pozemku parc.č. KNC 2262, kde iba jeden uchádzač 

Marek Krátky, Záriečie č.215 predložil ponuku vo výške 7,50 eur za m2, čím sa stal víťazom 

súťaže. Po schválení výsledku poslancami bude ďalej pokračovať proces predaja a zápisu na 

katastrálnom úrade OU Púchov. 

►    Vo štvrtom bode sa poslanci oboznámili s Vyhodnotením Komunitného plánu sociálnych 

služieb Obce Záriečie na roky 2018-2025 za obdobie rokov 2020-2021, ktoré prečítal starosta. 

Následne sa hlasovalo za schválenie Smernice č.1/2022 upravujúcej podmienky kvality 

poskytovanej sociálnej služby Obcou Záriečie, ktorú pripravila p. Paganiková. 

►      Piaty bod programu bol venovaný Záverečnému účtu obce za rok 2021, ktorý predložila 

ekonómka obce p. Túčková. Po krátkej diskusii bol tento schválený, poslanci vzali na 

vedomie  aj Správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021, 

ako aj Správu audítora za rok 2021, obe Správy boli v stanovisku bez výhrad.  

►  V bode šesť sa prerokovali podané žiadosti: 

Odpustenie  poplatku za komunálny odpad poslanci odmietli pre podanú žiadosť p. 

Dobrovičovej. Žiadosť o schválenie investičného zámeru na pozemku parc.č. KN-C 2131 pre 

výstavbu rodinného domu Ing. Petrovi Chovancovi poslanci schválili.  Tiež schválili aj 

navýšenie finančných prostriedkov vo výške 4575,- €  pre školskú jedáleň na nákup 

zemiakovej škrabky a nového sporáka.  

► V siedmom bode úvodom starosta informoval o tradícií spoločných stretnutí s partnerskou 

obcou Lidečko. Predbežne uvažuje o športovom stretnutí v septembri 2022. 

Následne starosta opätovne 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. Predpoklad je , že cena sa bude meniť 

každý mesiac podľa trhu.   

Príprava akcie – Vítanie prázdnin – termín  1.7.2022 o 16:00 hod. Podrobný rozpis atrakcií 

a personálne zabezpečenie akcie si prepošlú mailom. V závere zasadnutia poslanci vzali na 

vedomie Správu z plnenia kontroly uznesení z OcZ 11.5.2022. 

M. Zvonek – príprava hasičskej súťaže v auguste. 

M. Lišanik – ohľadom otázky odstránenia stavby garáže v MŠ, je p. Putala ochotný pomôcť 

pri prácach.  

Následne starosta  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

  Overovatelia: :  Mgr. Katarína Daníková                                            Ing. Jozef Kollár 

                             Milan Lišanik                                                               starosta obce     


