
                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. júna  2019. 

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

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Karol Šamaj 

                p. Ing. Milan Mizera 

                p. Ján Tarana 

                p. Anna Ďuratná 

                p. Martin Kuchta 

                p. Martin Turčák 

 

Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, Andrej Ďuratný, Milada Hodasová, Jozef Kašuba 

                         Šošková Dana, Červená Dana 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Záverečný účet obce. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

1.Otvorenie 

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

poslanci jednohlasne schválili. 

Starosta obce navrhol zmenu programu, nakoľko prítomní občania p. Kašuba a p. Hodasová 

požiadali o prerokovanie skôr ako bol rôzne. Ďalej na požiadanie p. Ing. Mizeru bola zaradená 

i správa o zasadaní bytovej komisie. Starosta obce informoval, že zasadnutie je verejné 

a nahráva sa. 

Poslanci jednohlasne schválili zmenu programu. 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

     Do návrhovej komisie určil:     p. Ing. Mizera Milan, p. Šamaj Karol 

     Overovatelia zápisnice:       p. Ďuratná Anna, p. Tarana Ján, 

     Zapisovateľka:                     p. Šošková Dana, p. Červená Dana 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  Pán starosta prítomných oboznámil  poslancov o ponuke p. Kašubu, na   

     odpredaj pozemkov futbalového ihriska a okolitých pozemkov. 

     p. Kašuba informoval, že v roku 2011 kúpil tieto pozemky a nechal ich v užívaní obce, 

                      obec mu neúčtovala ani daň z nehnuteľnosti, cenová relácia pozemkov je podľa  

                      aktuálnych cenových tabuliek pre túto lokalitu, požaduje vyjadrenie obce  

                      obecného zastupiteľstvo do 3.8.2019, on prišiel so serióznou ponukou, ako  

                      prvých nás, 

     p. Turčák – sa opýtal prítomného p. Kašubu, koľko akú sumu požaduje za predaj pozemku,  

     p. Kašuba – chce to predať v celosti a jedná sa o sumu 400 tis. EUR, 

     p. Mizera – chcete to predať vcelku, no ak by sme my mali záujem len o časť pod ihrisko, 

     p. Kašuba – nebude to predávať po kúskoch, chce to predať vcelku, má veľa ponúk od  

                         iných záujemcov, ale nás oslovil ako prvých, ak nebudeme mať záujem  

                         odkúpiť to vcelku, ponúkne to iným. 

OZ sa rozhodne a p. starosta oznámi p. Kašubovi, ako sme sa dohodli. 

 

Pán starosta požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu. 

- p. riaditeľka ZŠ Mgr. Hodasová informovala prítomných o havarijnom stave na kotle 

v základnej škole, kotle sú staré, treba to kompletne rozkopať, je to len všetko 

polepené. 

- p. Turčák –  poznamenal, že má známeho, ktorý ponúka kotol na štiepku, informoval 

sa priamo u firmy, ktorá ponúka kotol na štiepku, pošle cenovú ponuku na obecný 

email, 

- Starosta obce –  treba odborníka, aby urobil cenovú ponuku, najlepšie by bolo kotol na 

plyn, je to najlacnejšie palivo, dalo by sa z Eurofondov  požiadať o dotáciu, len keby 

sme mali vysporiadané  pozemky. 

Predpokladaný termín nasledujúceho  OZ bude pravdepodobne 12.7.2019. 

4. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 . 

    p. Turčák – 7.6. zasadala finančná komisia, 

    p. Ing. Mizera – nemôžeme evidovať nezaplatené pohľadávky  dlhšie, ak niekto    

                               nemá zaplatené, treba to hneď vymáhať, ďalej by som chcel  dohody za 

                               rok 2018-  sumárne informácie, koľko sme minuli za 5 rokov za obecný                

                               rozhlas, 

   p. kontrolór – vo vode sa nič neurobilo , zase budeme doplácať na vodu, 

   p. starosta – navrhuje dať obecný vodovod do správy SEVAKu,  

   p. Mizera – treba oboznámiť občanov,  

 - p. kontrolór – správa  a stanovisko k záverečnému účtu na rok 2018 – upozornil na problém  

    i s podnikaním v oblasti prevádzkovania vodovodu, 

OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2018 jednohlasne. 

p. Švaňová – informovala o prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 113 371,59 €, 

ktoré by sa previedli na tvorbu rezervného fondu, poslanci súhlasili.  



 

 

 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

    p. kontrolór prítomných poslancov informoval o návrhu kontrolnej činnosť na II. polrok  

    2019. 

    Prítomní poslanci OZ uvedený návrh kontrolnej činnosti jednohlasne schválili. 

 

Rôzne: 

 

- žiadosť vedúcej školskej jedálne pri ZŠ v Ochodnici o zvýšenie stravnej jednotky pre 

stravníkov v Školskej jedálni pri ZŠ v Ochodnici od 01.09.2019, 

OZ schvaľuje predloženú žiadosť. 

- žiadosť vedúcej školskej jedálne pri ZŠ v Ochodnici o navýšenie rozpočtu školskej 

jedálne vo výške 705 € na kúpu a montáž elektrického ohrievača vody. 

- OZ berie na vedomie. 

 

. Ing. Mizera – informoval sa o premietanie filmov – 1 premietnutie účtujú 60 € za film, je 

                           možné to prenajať na 1 mesiac, na mesiac by to asi vyšlo 500 € mesačne. 

                      -  informoval o zasadnutí bytovej komisie (v zložení: Ing.  Mizera, Šamaj,   

                         Turčák), bola by potrebná aktualizácia domového poriadku, potrebný 

                         jednotný zošit iba na žiadosti, okolo čističky vysadiť tuje, stretnú sa s                    

                         bytovými nájomníkmi, ak nezaplatia nájomné opakovane, treba s nimi  

                         rozviazať  nájomnú zmluvu. 

- žiadosť p. Šurabová Irena  - o jednorázovú výpomoc vo výške 200 € 

 – OZ berie na vedomie, 

 

- žiadosť p. Norbert Bomba – ako i obyvatelia žijúci v lokalite  Suchá žiadajú o úpravu  

vjazdu v osade Suchá, 

starosta obce – dá sa im na ten vjazd naviesť kamenivo, 

OZ berie na vedomie uvedenú žiadosť. 

 

Budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 12.7.2019 o 17.00 hod.    

Nakoľko zo strany prítomných poslancov nebolo viac pripomienok, starosta obce poďakoval 

za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Starosta obce: p. Radoslav Ďuroška                                               .......................... 

 

 

Overovatelia:  p. Anna Ďuratná                                                      ......................... 

 

                        p. Ján Tarana                                                          .......................... 

 

 

 

 


