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

konaného dňa 26.04.2019 

 

 

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: 

Jana Kubalová, Peter Fedor, Anna Švaňová, Alena Pijáková 

 

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. Kontrola uznesení 

  4. Schválenie Rokovacieho poriadku 

  5. Schválenie Smernice na odmeňovanie  

 6. Rôzne 

                7. Diskusia 

                8. Záver  

              

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

schválený. 

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce navrhuje doplniť bod programu Prerokovanie úpravy rozpočtu. Poslanci 

súhlasili. 

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 



2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

- p. Karol Šamaj, poslanec OZ 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

- p. Ján Tarana, poslanec OZ 

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

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

3.  Žiadosti občanov        

Starosta obce vyzval prítomných občanov so svojimi požiadavkami. 

- P. Kubalová predniesla žiadosť o doplnenie pouličného osvetlenia. 

- P. Martin Turčák sa pýta, či tam bola komisia overiť potrebu pridania verejného 

osvetlenia  

- P. Karol Šamaj sa vyjadril, že preverovali osvetlenia len tam, kde o to podali žiadosti 

- P. Kubalová vysvetlila, kde by bolo vhodné umiestniť svietidlo 

OZ berie na vedomie žiadosť p. Miroslava Kubalu č. j. 121/2019 

 

- Ing. Peter Fedor predniesol svoju žiadosť o umiestnenie verejného osvetlenia pri 

rodinnom dome č. 827. Pán Fedor hovorí, že má stĺp na umiestnenie svietidla 

a vysvetlil situáciu. 

OZ berie na vedomie žiadosť Ing. Petra Fedora č. j. 122/2019. 

- P. Mizera žiada, aby sa žiadosti od občanov posielali všetkým poslancom hneď ako 

prídu na obecný úrad 

- Starosta obce súhlasí a hovorí, že p. Šošková bude preposielať všetky žiadosti hneď 

ako prídu na obecný úrad a navrhuje, že na žiadosti bude uvedené meno poslanca 

ktorého obvodu sa to týka 

 

4. Kontrola uznesení 

Kontrolór obce informoval poslancov OZ o splnení uznesení.  

- P. Mizera navrhuje zverejniť zoznam žiadateľov na byt v bytových domoch a to aby 

bolo zverejnené meno a iniciály priezviska a mesto/obec  

- Uznesenie č. 24/2019 – poradovník bytov, doplniť do budúceho OZ. 

- Uznesenie č. 8/2019 – p. Ján Tarana informoval poslancov ako komisia preverila 

umiestnenie a potrebu doplniť verejné osvetlenie v obci na základe podaných žiadostí 

- Starosta obce informoval poslancov OZ ohľadom trhových miest s tým, že je potrebné 

prerobiť VZN o trhových miestach a doplniť miesto predaja na dolnom konci pod ZŠ. 

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení. 

  

 



5. Schválenie rokovacieho poriadku 

P, Mizera žiada tento bod prerokovať na budúcom OZ. Poslanci OZ súhlasili a tento bod sa 

presúva na najbližšie OZ.  

6. Schválenie Smernice na odmeňovanie 

Kontrolór obce vysvetlil smernicu odmeňovania a poslanci OZ schvaľujú smernicu 

s úpravami s účinnosťou od 1.5.2019. 

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

7. Úprava rozpočtu 

- p. riaditeľka MŠ žiada o navýšenie rozpočtu MŠ o 5 460,- Eur. Vysvetlila poslancom, že 

prijali novú pracovnú silu-účtovníčku od 1.3.2019.   

- poslanci OZ sa dohodli na poukázaní 2 000,- Eur ako výpomoc pre p. Kubalovú (Potraviny 

PETRA) – pomoc pri požiari 

- futbalistom sa navýši rozpočet o 1 200,- Eur 

- za odhŕňanie snehu - zimná údržba sa navýši o 1 700,- 

Úpravou č. 4 sa navýši rozpočet o 8 931,- Eur. Z mostov sa presúva suma na rekonštrukciu 

kultúrneho domu.  

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

8. Rôzne 

- p. Švaňová informovala poslancov OZ, že s účinnosťou 1.1.2019 sa zvýšila mzda 

pracovníkov v Národnom hospodárstve.  

- poslanci skonštatovali, že by bolo treba nastaviť rozhlas 

- p. Mizera sa pýtal ako je to s kompostérmi – starosta informoval poslancov OZ, že by mali 

byť do konca mája 

- poslanci sa dohodli, že budúce OZ sa bude konať 28.6.2019 

 

15. Záver                     

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

1. Overovateľ: 

Martin Kuchta 

 

2. Overovateľ: 

Ján Tarana 

 Radoslav Ďuroška 

 starosta obce 


