
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( OcZ) obce Záriečie zo dňa 13.07.2022 

Program :             Podľa priloženej pozvánky 

Prítomní :             Anna Beňová, Mgr. Katarína Daníková, Andrea  Nosková, Milan Lišanik,  

                             Miloš Zvonek 

Ospravedlnení:    Ing. Rastislav Kredatus, Štefan Chodúr,   

Overovatelia:       Anna Beňová, Andrea Nosková 

Prizvaní:               Ing. Anna Hoštáková 

Zapisovateľ:        Ing. Andrea  Pecková 

Obsah : Starosta privítal poslancov, zhodnotil, že sú  prítomní piati 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 sa prítomní venovali určeniu volebného obvodu pre obec 

Záriečie, určeniu poštu poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie 2022-2026. Po diskusií 

sa hlasovalo o počte siedmich poslancov, čo poslanci neschválili, v ďalšom hlasovaní bolo 

schválených päť poslancov pre jeden volebný obvod. 

►     Vo štvrtom bode poslanci schválili  výkon funkcie starostu na plný úväzok. 

►    Piaty bod programu bol venovaný možnosti podať žiadosť o NFP k výzve z Plánu 

obnovy a odolnosti SR. Potrebná je vypracovaná nová stavebná projektová dokumentácia na 

rozostavanú administratívnu budovu, ktorá by zohľadňovala požiadavky na splnenie 

energetickej úspory budovy podľa výzvy, termín podania je do 1.8.2022. V diskusii poslanci 

upozornili na potrebu starostlivého výberu na čo bude budova slúžiť, zámer jej využitia 

a s tým súvisiace zmeny v novej projektovej dokumentácii. Starosta by oslovil pôvodného 

projektanta, ako rýchlo by vedel pripraviť novú projektovú dokumentáciu, z dôvodu však  

krátkeho termínu sa prítomní dohodli na ponechanie vyriešenia tohto projektu po voľbách   na 

nové zastupiteľstvo.  Žiadosť  o NFP do aktuálnej výzvy k 1.8.. 2022 sa nebude podávať.  

►  V bode šesť sa prerokovalo nasledovné : 

 - poslanci schválili Dodatok č.4 k VZN 2/2019 a Dodatok č.4 k VZN 3/2019. Oba dodatky sa 

týkajú školy a školskej jedálne, upravujú termín zápisu a poplatky potrebné pre fungovanie 

materskej škôlky, školskej jedálne a školského klubu pre nový školský rok 2022/2023; 

- mailom doručenú ponuku p. Novosada na odpredaj pozemku KN-C 335/7, po prerokovaní 

tejto ponuky prítomní sa dohodli na osobnom jednaní s majiteľom pozemku na ďalšom 

zastupiteľstve, kde je potrebné ho prizvať;   

- sťažnosť Ing. Jána Repku podanú 20.06.2022 prerokovať na zasadnutí Komisie pre verejný 

poriadok, ktorá sa zvolá na 10.8.2022 o 16:30, potrebné prizvať obe strany uvedené 

v sťažnosti. Listom informovať p. Repku o prerokovaní sťažnosti na dnešnom zastupiteľstve. 

- žiadosť Ing. Petra Krátkeho z dôvodu vystavenia preukazu ŤZP o úľavu na daniach 

z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad pre r. 2022. Poslanci v diskusii upozornili na 

platné VZN č. 6/2019, kde úľava na poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu 

ŤZP nie je schválená a o úľavu na daniach z nehnuteľnosti je potrebné požiadať do 31.1. 

kalendárneho roka. O žiadosti sa nehlasovalo, je potrebné upovedomiť žiadateľa písomne. 

- starosta informoval o potrebe vyspravenia výtlkov v miestnych komunikáciách počas 

letných mesiacov. Oslovil frmy, ktoré už pre obec vykonávali obdobnú opravu, predpoklad je 

prevedenie prác za cca 4000,- eur. 

-  náter šindľovej strechy na Letnom amfiteátri  - materiál by zabezpečila obec, cena za prácu 

je cca 2000,- eur podľa predbežného telefonického prieskumu. Poslanci požadujú nech f. 

doručí cenovú ponuku, na ďalšom zastupiteľstve sa rozhodnú. 



- oplotenie cintorína – starosta oslovil mailom dodávateľov železných výplní, nikto 

neodpovedal okrem p. Tomáša, ten zákazku predbežne nacenil na  9000,- eur, vpracovaný je 

rozpočet od Ing. Sapáka na viaceré varianty riešenia múrika. Po krátkej diskusií poslanci tento 

projekt  odkladajú na neskôr. 

- garáž v MŠ – na úrade sa bola informovať p. Putalová kedy sa  bude organizovať brigáda, 

plánujú letnú dovolenku a tiež predložila požiadavku, aby obec vybudovala plot. Brigádu je 

potrebné naplánovať po 22.7.2022, po návrate p. Furu z dovolenky. Otázku oplotenia je 

potrebné doriešiť a realizovať do konca prázdnin, z dôvodu bezpečnej prevádzky MŠ 

v ďalšom školskom roku. Riešením je zakúpenie novej plechovej garáže, ktorá by prehradila 

oba pozemky.  

- žiadosť ZŠ s MŠ Záriečie o navýšenie rozpočtu: 

 1) na školský klub do konca roka 2022 – 3170,- eur – poslanci schválili;       

 2) na riešenie havarijného stavu kanalizácie 3900,-eur – poslanci na odporúčanie starostu 

posunuli na ďalšie zastupiteľstvo; 

- odber vody zo školského hydrantu pre DHZ Lúky – starostom bol pozastavený k 30.6.2022 

z dôvodu nastupujúceho sucha a informácie, že hasiči vozia vodu do súkromných bazénov. 

- zmena rozpočtu č. 2/2021 – v zmene je zapracovaná požiadavka na navýšenie rozpočtu ZŠ 

s MŠ Záriečie pre financovanie školského klubu – poslanci zmenu schválili; 

- hlavná kontrolórka predložila Správu z kontroly plnení uznesení z posledného zastupiteľstva 

15.06.2022, poslanci vzali na vedomie; 

- následne hlavná kontrolórka predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2022 – poslanci plán schválili; 

Ďalej pokračovalo zasadnutie voľnou diskusiou, v ktorej p. Zvonek bližšie informoval 

o chystanej akcii hasičského zboru v piatok 22.7., kde bude cvičenie 21 družstiev v Klecenci, 

začiatok o 14:00 hod. 

P. Beňová poďakovala poslancom Kredatusovi a Daníkovej za pomoc pri organizácií 

Stretnutia zahraničných Slovákov v sobotu 9.7.2022 v kultúrnom dome Záriečie. 

Starosta poďakoval poslancom za zrealizovanú akciu Vítajte prázdniny.         

Následne starosta  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zastupiteľstvo. 

  

 

 

 

 Zapísala :          Ing. Andrea Pecková   

 

 

 

  Overovatelia: :  Anna Beňová                                                            Ing. Jozef Kollár 

                            Andrea Nosková                                                           starosta obce     


