
 

Záznam 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 19. mája  2017. 

 

Prítomní: 

Radoslav Ďuroška, starosta obce, 

Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ  

Jana Tvaružková,  poslanec OZ 

Stanislav Surovčák, poslanec OZ     

Ing. Milan Mizera, poslanec OZ       

Anna Ďuratná, poslanec OZ       

Ján Tarana, poslanec OZ     

Miroslav Mozoľ, poslanec OZ     

Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce                                               

 

Ďalší prítomní: Pavol Gúcky, Anna Švaňová, Jana Kolenová, Dana Šošková, Zdenko Žabka 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola uznesenia 

4. Úprava rozpočtu č. 2/2017 

5. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011  a Dodatok  č. 1 k VZN č.2/2012 

6. Schválenie PHSR 

7. Schválenie zriaďovacej listiny DHZ obce Ochodnica 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver. 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal na dnešnom zasadnutí všetkých prítomných poslancov 

a občanov. 

Oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je verejné a nahráva sa na diktafón. 

Nakoľko p. Žabka požiadal o schválenie Zriaďovacej listiny pre DHZ Ochodnica, 

starosta obce  predložil prítomným poslancom zmenu poradia v programe, taktiež 

požiadal prítomných o prednostné prejednanie – celoobecného vodovodu. 

Zmena bola jednohlasne poslancami schválená. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

Starosta obce určil  členov návrhovej komisie: p. Miroslav Mozoľ,  p. Ján Tarana 



Overovateľov zápisnice: p. Janka Tvaružková, p. Stanislav Surovčák 

Zapisovateľka: Dana Šošková 

 

3. Schválenie Zriaďovacej listiny DZH obce Ochodnica. 

p. Žabka Zdenko prítomných poslancov informoval o potrebe schváliť Zriaďovaciu 

listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Ochodnica, ďalej informoval 

prítomných, že je potrebné schváliť aj 5 % spoluúčasť obce, ak  podajú nejaký projekt. 

Poslanci jednohlasne schválili. 

 

4. Vodovod Ochodnica 

p. Gúcky Pavol - informoval prítomných poslancov  o vodovode, stále sa nachádzajú 

poruchy,  na navŕtavacom páse, na spojkách, o zemných ventiloch – málo kto má tieto 

ventily, a ak sú, sú v ceste zaasfaltované. Navrhol, aby sa vybudovali aspoň 2 šachty 

na odstavenie vetvy. 

Starosta obce navrhol, ak občania nemajú zemný ventil, ak si ho niekto do 2 mesiacov 

nedá, voda sa odpojí. Zemný ventil treba mať hneď za plotom. Je 553 legálnych 

odberov – sú to všetci čo sú v evidencii, 

- Ing. Mizera – treba pri uzatváraní nových zmlúv – pri podpise – upozorniť na 

povinnosť zemného ventilu, ak si ho nedá, tak sa odpojí rodinný dom od vody, 

- p. Tvaružková -  treba to urobiť formou dodatku zmluvy. 

            p. Kolenová Jana – informovala prítomných o nedoplatkoch na vode za minulé  

            obdobie – , r. 2015 – nedoplatok len 306,21 €, rok 2016 predpis 14.377,42, do 31.3.  

            vybrané 11.538, € 

p. Tvaružková -  návrh- ak neuhradí občan faktúru, treba postupovať v rámci zákona 

a zmluvy -  dať splátkový kalendár, ak nezaplatí, vyrúbiť  poplatok z omeškania 

z celkovej dlžnej sumy. 

 

5. Kontrola uznesení 

p. kontrolór sa ospravedlnil, poslancom bola predložená jeho Správa o plnení 

uznesení. 

p. Tvaružková – uzn. 09/2017 – oprava lavičky, bol potrebný rozpočet, 

                          - odhŕňanie snehu, faktúry buď zverejňovať keď prídu alebo až keď sa   

                            uhradia, treba sa dohodnúť, 

starosta obce – zháňal odhŕňanie aj z iných okolitých obce, 

Ing.  Kekelyová – zlé odhŕňanie snehu, až poobede, to už ani netreba, 

 

6. Úprava rozpočtu č. 2/2017 

- Starosta obce – treba uhradiť Sevaku vodu, 

- presunúť  z položky nákup pozemkov na podnikateľskú činnosť -  vodu, 

- Ing. Kekelyová – správcu obecného vodovodu  pridať ku mzdám OÚ, 

- Je potrebné uhradiť 12.316,70 €. 

 

 

 



7. Dodatok k VZN č.1/2011 – 

- Ing. Kekelyová – navrhuje pre našich občanov menší poplatok, pre cudzích väčší, 

- jednoráz.popl. za mramor       domáci 90, €            cudzí     130 € 

- Ročný popl. za urnové miesto           domáci  3 €       cudzí     5 € 

 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 

- Vyhlásenie v rozhlase   o predaji    5 €, 

- Vyhlásenie – gratulácie                    5 €, 

- Poplatok za využitie kultúrneho domu počas vykurovacieho obdobia 

- Ples, zábava                                           200 € 

- Svadba                                                             domáci 100 €        cudzí     140 € 

Popravky                                                                        20 € 

Oslavy, jubilea                                                 domáci  50 €         cudzí       70 € 

Kar                                                                                  50 € 

 Poplatok za využitie kultúrneho domu mimo vykurovacieho obdobia 

- Svadba                                                              domáci   80 €       cudzí      120 € 

- Popravky                                                                          20 € 

- Oslavy, jubilea                                                  domáci   30 €       cudzí        50 € 

- Kar                                                                                    30 € 

 

9. PHSR 

- Ing. Mizera – ak sa bude schvaľovať – on sa zdrží 

- p. Tvaružková – prázdne kolonky – v položkách štruktúry príjmov a výdavkov 

obce, 

- Ing. Kekelyová – je tam nitriansky kraj,  mestské zastupiteľstvo, označovať 

pamiatky, prítoky Kysuce, iné názvy sú tam, opisuje sa tu ako pracujú komisie, 

- každoročne vyhodnocovať s komisiami, ktoré nepracujú,  

- Ing. Mizera – vrátiť spracovateľovi  poopravovať, opraviť aktuálne  na podmienky 

našej obce, 

našu obec, 

     OZ doporučuje prepracovať a dať na druhé OZ. 

 

 

10. Rôzne 

- 8 bytovka nad MŠ 

- Sťažnosť – škodová udalosť – cesta u Tomáška, cesta je preťažená, -berie na 

vedomie – písomne osloviť všetky organizácie, ktoré cestu používajú, 

- Znalecký posudok – most  pri p. Ďuroškovi – dať značku len do ? ton. 

- p. Mozoľ – dať obmedzenie  firme Kaplanik , aby neprekladali ponad hlavy drevo 

obmedziť čas aspoň keď idú deti do školy a zo školy, ráno do 8.00 hod a poobede 

od 12.00 do 14.00 hod, 

- p. Ďuratná – pri povodniach sa vylieva hať, treba ju dať nižšie,  

- p. Tvaružková – smetiarom treba povedať, aby netrepali s nádobami TKO, 

nakoľko sa občania sťažujú, že ich majú zničené, 



- na dolnom  cintoríne – zreparovať lavičky 

- kto orezával  stromy okolo školy – vlastníci by to mali odpratať, 

- Ing. Kekelyová – postup schvaľovania bytov. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


