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

konaného dňa 23.02.2017 

 

Prítomní: 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

p. Jana Tvaružková, poslanec OZ 

p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3.  Správa kontrolnej činnosti za rok 2016 

                 4. Rôzne 

                5. Diskusia 

                6. Záver 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

- p. Ján Tarana, poslanec OZ 

 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Jana Tvaružková, poslankyňa OZ 

- p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

 

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

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana,  

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

3. Správa kontrolnej činnosti za rok 2016 

Kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so správou kontrolnej činnosti za rok 2016.  

- p. poslanec Mizera navrhol prijať opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo, aby sa 

nedostatky neopakovali a odstránili. Zároveň žiada informovať poslancov OZ ako boli 

nedostatky odstránené. 



- p. poslankyňa Tvaružková žiada, aby vzniknuté nedostatky a celá správa bola 

prerokovaná so starostom. 

Poslanci OZ berú na vedomie správu kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana,  

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

4. Rôzne          

P. poslanec Surovčák navrhuje preveriť elektromery na obecných stavbách ako je vodojem, 

ihrisko, KD, bytovky - spoločné priestory, Dom smútku, Materská škola - spoločné priestory, 

Základná škola. P. poslanec Surovčák konštatuje, že by bolo dobre tieto elektromery 

zredukovať. 

 

5. Záver 

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Jana Tvaružková 

 

2. Overovateľ: 

Stanislav Surovčák 

 

 

 

 

 Radoslav Ďuroška 
 starosta obce 

 

-  

 

 


