
Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici 

konaného dňa 14.12.2019 

 

 

Prítomní: 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Karol Šamaj, poslanec OZ 

p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

p. Martin Turčák, poslanec OZ 

p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ 

p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

Ďalší prítomní: 

Anna Švaňová,  

 

1. Otvorenie        

Starosta obce privítal všetkých prítomných, oznámil, že OZ sa nahráva a prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3. Návrh – Dodatok č. 2 k VZN č.1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  4. Návrh - VZN obce Ochodnica o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  

  5. Úprava rozpočtu č. 7  

 6. Rôzne 

                7. Diskusia 

                8. Záver  

              

Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Program OZ bol bez 

pripomienok a doplnení schválený. 

Hlasovanie:  

Za:  Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera, 

Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Martin Turčák, poslanec OZ 

- p. Karol Šamaj, poslanec OZ 



Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

Písaním zápisnice bola poverená Jana Kolenová, pracovníčka  Obecného úradu v Ochodnici.  

Hlasovanie:  

Za:  Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera, 

Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

3.  Návrh – Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady        

Poslanci OZ boli o tomto návrhu, ktorý im bol zaslaný v elektronickej forme informovaní 

pred konaním zasadania OZ. Starosta obce im vysvetlil dôvod dodatku, čiže zvýšenie 

poplatku za komunálny odpad. Obec Ochodnica platí všetky poplatky za uloženie odpadu z 

obce na skládku odpadov. Z dôvodu zvýšenia poplatkov a sadzieb za uloženie komunálneho 

odpadu a objemného odpadu, ktoré majú každoročne stúpajúcu tendenciu, kde pri úrovni 

vytriedenia nad 20 % bude poplatok 24 € / t , je potrebné upraviť aj sadzby poplatkov v našej 

obci s platnosťou od 1.1.2020.Sadzbu poplatku je potrebné upraviť na 16 €/osoba za 

kalendárny rok. Poslanci OZ schválili návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 hlasovaním 

z nasledujúcim výsledkom:  

Hlasovanie:  

Za:  Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera, 

Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

4. Návrh – VZN obce Ochodnica o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

Starosta obce informoval poslancov OZ o poskytovaní elektronických služieb. Účelom tohto 

VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a podnikateľom uplatňovať výkon 

svojich práv a plnenie svojich povinností vo vzťahu k obci Ochodnica elektronicky 

a elektronickej komunikácie obce Ochodnica voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu 

právomoci obce. Hlavný kontrolór obce navrhuje starostovi obce uskutočniť preškolenie 

zamestnancov obecného úradu na každom úseku  a zriadiť prístup do elektronickej schránky. 

Poslanci OZ schválili návrh VZN obce Ochodnica o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb hlasovaním s nasledujúcim výsledkom:    

 Hlasovanie:  

Za:  Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera, 

Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

5. Úprava rozpočtu 

Prítomní poslanci OZ boli o návrhu Úpravy rozpočtu č.7, ktorý im bol zaslaný v elektronickej 

podobe, informovaní pred konaním zasadania OZ.   

Ekonómka obce pani Švaňová vysvetlila poslancom OZ dôvody, ktoré viedli k potrebe 

pripraviť tento návrh Úpravy rozpočtu č. 7. Táto úprava rozpočtu č.7 je súčasťou materiálov 

založených pri zápisnici.    



Poslanci OZ sa uzniesli na tom, že ku každej investičnej akcii sa bude vyžadovať stanovisko 

finančnej komisie a požiadali starostu obce, aby mal toto v budúcnosti na zreteli. Poslanci OZ 

schválili návrh Úpravy rozpočtu č. 7 hlasovaním s nasledujúcim výsledkom: 

 

Hlasovanie:  

Za:  Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: Milan Mizera 

6. Rôzne 

 

- p. Milan Mizera navrhuje upraviť lavičku cez rieku pri dolnom cintoríne. Starosta 

odpovedá, že to dá pozrieť. Pán Martin Kuchta sa vyjadril, že je pripravený vykonať 

nevyhnutné zvary, ktorými by mohol byť existujúci nevyhovujúci stav odstránený. 

- Starosta obce informuje poslancov OZ o prácach na moste v časti pod horným 

cintorínom. 

- p. Martin Turčák predniesol návrh na umiestnenie lapačov snehu na kultúrny dom 

- p. Martin Turčák vzniesol otázku na vyriešenie otázky pri pánovi Jánovi 

Mackovčákovi v časti obce u Letka. Starosta obce informoval o tom, že je stále 

v riešení 

- Starosta obce informoval poslancov OZ, že autobusová zastávka na dolnom konci pri 

vstupe do obce sa bude riešiť v roku 2020 

- p. Karol Šamaj vzniesol otázku na riešenie problému s pozemkom pod futbalovým 

ihriskom. Starosta obce podal informáciu o tom, že problém stále pretrváva. Podľa 

dostupných informácii vlastník pozemku pán Ing. Jozef Kašuba ho ponúkol na predaj, 

ale tento sa zatiaľ neuskutočnil. 

 

 

7. Diskusia    

Starosta informoval poslancov OZ, že budúce OZ sa bude konať 27.12.2019. Poslanci 

súhlasili. 

 

8. Záver 

Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Martin Kuchta 

 

2. Overovateľ: 

Ing. Milan Mizera 

 

 

 Radoslav Ďuroška 

 starosta obce 


