
                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. júna 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Karol Šamaj, poslanec OZ 

                p. Ján Tarana, poslanec OZ 

                p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

                p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

                p. Martin Turčák, poslanec OZ 

                p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ  

                p. Mgr. Jaroslav Tarana 

 

Ďalší prítomní: Dana Červená, Ing. Stanislav Jančiga, Anna Švaňová, Emanuel Plátek, Ing. 

Jaroslav Kormanec.   

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky    

3. Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2019. 

4. Správa a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019.  

5.Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce Ochodnica. 

6. Zmena rozpočtu 

7. Zmluva o dodávke pitnej vody. 

8. Ihrisko. 

9. Vodovod. 

10. Rôzne. 

11.Diskusia. 

12.Záver. 

 

 

1.Otvorenie 

   - starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom. 

Hlasovanie za program, ktorý bol zverejnený:   

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

Tarana a Ing. Milan Mizera. 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Zástupca starostu Karol Šamaj uviedol, že  bod 8. Voda je na dlho, potrebujeme naň viac času 

a bolo by vhodné ho presunúť na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré by sa  venovalo prevažne vode. 

Na ďalšie zastupiteľstvo sa presúva ja zmena rozpočtu, dodal starosta obce. Ešte vás poprosím 



o presunutie bodu 7. ihrisko na 3.bod. z dôvodu, že je tu prítomný projektant, ktorý vás 

oboznámi s výstavbou ihriska pri ZŠ. Ostatné body sa potom posúvajú. 

Ďalej vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Program bol bez ďalších 

pripomienok schválený.  

 

 

Hlasovanie za zmenu programu:   

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

Tarana a Ing. Milan Mizera. 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

     Do návrhovej komisie určil:     p. Martin Kuchta, Ján Tarana 

     Overovatelia zápisnice:            p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera.  

     Zapisovateľka:                          p. Červená Dana 

Hlasovanie.  

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal sa : 0 

 

3. Ihrisko.  

Starosta obce vyzval projektanta p. Ing. Kormanca aby oboznámil poslancov s rozpočtom 

a postupom budovania ihriska pri základnej škole v Ochodnici. Projektant Ing. Kormanec 

vysvetlil poslancom postup budovania ihriska a oboznámil ich aj s vypracovaným rozpočtom 

v 2 variantoch. Navrhuje dať kvalitnejší trávnik a viac stĺpikov ako boli v  minulosti. Podklad, 

ktorý bol pod jestvujúcim ihriskom je nevhodný. Musí sa dať ešte jedná štrková  vrstva. 

Problém však vidí, že cez ihrisko vedie vysoké napätie a môže dôjsť k úrazu pri kopnutí lopty 

ale i pri vybavovaní povolení.  Je vhodné urobiť  prekládku a následne  požiadať o výnimku.  

Poslanec Jaroslav Tarana:  bude mať ihrisko popri mantinelu bočnú čiaru?  

Ing. Kormanec: áno, je to v projekte.  

Poslanec Ing. Milan Mizera požiadal projektanta Ing. Kormanca o vysvetlenie, v čom spočíva 

rozdiel v dvoch cenových rozpočtoch, keď pri kľúčových položkách v týchto dvoch 

rozpočtoch – mantinely a obvodová sieť je cenový rozdiel. Pritom rozdiel v použitých 

materiáloch nebol v cenových rozpočtoch uvedený žiaden a nebol priložená ani technická 

špecifikácia, alebo aspoň technický list uvažovaných materiálov. 

Poslanec Milan Mizera taktiež poukázal  na neúmerné  nadhodnocovanie cien aj pri ostatných 

položkách,  ako príklad  uviedol  ceny  káblov  pri  použitej  elektroinštalácii, kde navrhovaná 

cena bez DPH značne presahovala bežné maloobchodné ceny. 

Ing. Kormanec vysvetlil, že rozdiel v cenových rozpočtoch je spôsobené prieskumom cien 

materiálov na komponenty, pričom jeden rozpočet je určený z najnižších cien a druhý 

v najväčších cien. Navrhované ceny sa takýchto prípadoch  nadhodnocujú až o 30 %, ale 

v konečnom dôsledku pri samotnom verejnom obstarávaní sa očakáva, že cena bude nižšia. 

K tomuto bodu poslanec Ing. Milan Mizera vzniesol svoju požiadavku na účasť pri príprave 



ako aj realizácii verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukciu multifunkčného ihriska 

pri ZŠ v Ochodnici. 

 

Hlasovanie za prekládku vysokého napätia z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska:  

Hlasovanie.  

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

Slovo na diskusiu bolo pridelené p. Emanuelovi Plátekovi. 

Obecné zastupiteľstvo vypočulo pripomienky občana p. Emanuela Plátka, ktorý poukázal na 

oplotenie  starého vodojemu.. Pletivo je staré a deravé. Sú ohnuté aj stĺpiky na oplotení, ktoré 

ľahko preskočí aj zver. Treba vymeniť poklop a uzamknúť ho aby nemali prístup 

neoprávnené osoby.  Nad mojím domom sa rozšíruje   výstavba, pribúdajú domy aj chata. 

Treba urobiť priepusty alebo kanál na odvodnenie  aby nešla voda  po ceste. Na dolnom 

cintoríne sa začínajú rozpadať schody pri vstupe do kaplnky. A samozrejme osadiť naspäť 

bránu nech nebehá zver po cintoríne.  

Starosta: schody na cintoríne sa budú riešiť. 

Karol Šamaj:  na vodojeme treba aj strechu natrieť.  

 

OZ berie na vedomie požiadavky p. Emanuela Pláteka.  

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

4. Správa a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019.  

Hlavný kontrolór obce predložil poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu. Záverečný 

účet spĺňa požiadavky a náležitosti kladené na vypracovanie a zverejnenie návrhu 

záverečného účtu. V čase zverejnenia návrhu nebolo vykonané overenie účtovnej závierky 

audítorom. Účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do jedného roka 

od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Čerpanie  položiek bolo dodržané 

pričom, schválený rozpočet bol upravený  8 rozpočtovými opatreniami. Je potrebné venovať 

väčšiu pozornosť vymáhaniu nedoplatkov, pričom by som navrhoval spoplatniť poštovné za 

doručenie upomienky. Z celkového hospodárenia má obec prebytok a tento navrhujem na 

tvorbu rezervného fondu. Obec neeviduje dlh voči bankám. Neuhradené faktúry za 

hospodársku činnosť, budeme musieť ešte aj tento rok dotovať z obce ale veríme, že po 

vybudovaní vodovodnej šachty bude situácia lepšia.  Odporúčam záverečný  účet obce 

Ochodnica za rok 2019 schváliť bez výhrad .  

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Ochodnica a stanovisko 

k Záverečnému účtu 2019. 

Hlasovanie.  



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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

OZ v Ochodnici schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  

Hlasovanie.  

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového  hospodárenia vo výške 122 613,31 € na tvorbu  

rezervného fondu. 

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na:                                                                    

Prekládku vysokého napätia 10 000€  

Na multifunkčné ihrisko 16 000€ 

Doplatok firme TES. elektro s.r.o.  za rekonštrukciu Obecného rozhlasu 12 000€ 

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

Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal: Ing. Milan Mizera 

 

Poslanec Ing. Milan Mizera k svojmu zdržaniu sa hlasovania k použitiu finančných 

prostriedkov z rezervného fondu uviedol nasledujúce vysvetlenie: 

„Pri príprave verejného obstarávania na dodávateľa prác na rekonštrukciu obecného rozhlasu 

som požadoval o moje zaradenie do výberovej komisie. Toto mi však nebolo umožnené 

a navyše predmetné verejné obstarávanie bolo realizované bez predchádzajúceho 

informovania vtedajšieho Obecného zastupiteľstva. Zmluva s dodávateľom prác, 

spoločnosťou TES elektro, s.r.o. bola podpísaná bez predchádzajúceho informovania 

a následného prerokovania a odsúhlasenia na vtedajšom Obecnom zastupiteľstve. Takéto 

podpísanie zmluvy bolo, aj podľa vyjadrenia hlavného kontrolóra obce, v rozpore so 

zákonom. Celkovú výšku nákladov, ktoré obec na túto rekonštrukciu obecného rozhlasu 

vynaložila považujem za neprimerane vysokú.  

S použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu na prekládku vedenia vysokého 

napätia v sume 10 000 € a na dofinancovanie rekonštrukcie mutlifunkčného ihriska v sume 

16 000 € súhlasím.“ 

 



5.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ochodnica.  

Starosta oboznámil poslancov, že sa blíži voľba kontrolóra obce. Je potrebné určiť podmienky 

na voľbu kontrolóra a to hlavne: určenie dátumu vyhlásenie voľby kontrolóra, určenie dátumu 

predkladanie žiadostí a úväzok hlavného kontrolóra, nakoľko  oznam o výberovom konaní sa 

zverejní aj v novinách Kysuce. Oznam sa zverejní aj na hlavnej stránke obce Ochodnica. 

Voľbu hlavného kontrolóra starosta obce navrhuje na  04.09.2020. Je potrebné zostaviť 

 komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce vo veci kontroly splnenia podmienok 

uchádzačov na post hlavného kontrolóra obce.  

 

OZ schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 04.09.2020. Žiadosti sa budú podávať 

od 10.07.2020 do 18.08.2020 do 15:00 hod. 

 

Hlasovanie: 

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

OZ schvaľuje úväzok hlavnému kontrolórovi obce Ochodnica na 4 hodiny týždenne.  

Hlasovanie:   

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

OZ schvaľuje tajné hlasovanie za kontrolóra obce Ochodnica.  

Hlasovanie: 

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

6. Zmluva o dodávke pitnej vody  

Kontrolór obce navrhol zmenu v zmluve v troch bodoch.  

OZ schvaľuje návrh zmluvy s pripomienkami.  

Hlasovanie: 

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

 



7. Rôzne 

Poslancom bola predložená žiadosť od p. Jaroslava Mackovčáka na rozšírenie verejného 

osvetlenia pri jeho dome..  

OZ zamieta žiadosť p. Jaroslava Mackovčáka o pouličné osvetlenie.  

Hlasovanie: 

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

Mizera a Mgr. Jaroslav Tarana.                            

Proti: 0 Zdržal:0 

 

8. Diskusia.  

Starosta obce informoval poslancov o jeho účasti na rokovaniach o cyklotrase a výstavbe 

diaľnice D3 

Anna Ďuratná: poznamenala na základe žiadosti občanov,  upraviť kanál pri rodinnom dome  

č.212. 

9. Záver.  

Starosta obce poďakoval poslancom  za ich prítomnosť a ukončil obecné zastupiteľstvo. 

 

Overovatelia:            Ing. Milan Mizera ............................. 

                                        Karol Šamaj................................. 

 

                                                                                                             Radoslav Ďuroška  
      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


