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

konaného dňa 06.11.2015 

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

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s pripraveným programom.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3. Voda 

  4. Úprava rozpočtu 

  5. Diskusia  

  6. Rôzne 

  7. Záver 

  

Poslanci schválili pripravený program jednohlasne. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslankyňa OZ 

- p. Miroslav Mozol, poslanec OZ 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Anna Ďuratná, poslankyňa OZ 

- p. Ján Tarana, poslanec OZ 

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

 Hlasovanie:  

Za:  Kekelyová, Surovčák, Ďuratná, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0              

Starosta vyzval prítomných občanov, aby predložili svoje požiadavky obecnému 

zastupiteľstvu a potom sa bude pokračovať podľa programu. Vystúpil p. Plátek 

s požiadavkou, ktorá sa týka ohľadom vody. Chcel by vedieť ako je robená prípojka 

z obecného vodovodu, lebo keď sa zavzdušní on nemá vodu a chcel by, aby sa táto časť 

prerobila a aby mohol byť prítomný pri oprave. Teraz momentálne s vodou problém nemá. 

Starosta mu odpovedal, že ho prizve k prácam, ktoré sa budú konať na oprave tejto časti 

vodovodu. Pán Plátek mal ďalšiu požiadavku: Keď sa robil ROEP, prečo bola v zriadenej 

komisii p. Muziková, ktorá pochádza z Dunajova a žiada, aby bol ROEP opravený, lebo nie je 

v poriadku. Nová mapa, ktorá vznikla po ROEP je posunutá a prekreslená oproti starým 

mapám, ktoré boli ešte za Rakúska-Uhorska. P. Kekelyová mu vysvetlila, čo zriadená komisia 

počas ROEP-u robila a p. Muziková bola v komisii preto, lebo bola zástupkyňou starostu 

a bola určená za obec a za občanov bol určený p. Anton Čecko. P. Kekelyová navrhla, aby sa 

poveril pracovník obecného úradu a šiel na kataster vytiahnuť zmluvy, ktoré sa riešili počas 

ROEP-u. Starosta oznámil p. Plátkovi, že sa nedá obnoviť ROEP.  Pán Plátek mal ďalšiu 

otázku ohľadom cesty, ktorá bola nevysporiadaná a teraz je posunutá a zasiaha až do jeho 



pozemku. Pýta sa kedy kto vyvlastnil pozemok pod cestu. P. Kekelyová mu vysvetlila, že  

neknihované parcele patria obci. Starosta navrhol prizvať pracovníka stavebného úradu p. 

Čavajdu a ísť pozrieť skutkový stav na tvar miesta v utorok 10.11.2015 o 15.00 hod. za 

prítomnosti p. Plátka. P. Plátek skončil so svojimi pripomienkami. 

Riaditeľka MŠ informovala OZ s problémami, ktoré vznikli v jedálni MŠ. Ďalej oboznámila 

OZ so zápisom s kontroly, ktorá bola vykonaná v jedálni MŠ aj o tom, ktoré požiadavky z 

kontroly boli odstránené a ktoré ešte treba odstrániť. Informovala, čo bolo potrebné zakúpiť 

do jedálne MŠ ihneď a čo bude potrebné ešte zakúpiť (konvektomat a vyhrievaciu stoličku na 

ohrev jedla). Ďalej riaditeľka MŠ oboznámila OZ s čerpaním rozpočtu, o počte detí v MŠ 

a predpokladanom počte detí do ZŠ a informovala OZ, že za dotácie na detí sa nemôže 

nakupovať nábytok. Oznámila obecnému zastupiteľstvu, že sa zvýšia výdavky na technickú 

kontrolu výťahu, ktorú treba vykonať a na revíziu kotlov. 

OZ zobralo správu riaditeľky MŠ na vedomie 

Starosta privítal p. riaditeľku CVČ Alenu Falátovú, ktorá informovala OZ o činnosti krúžkov  

a požiadala OZ o navýšenie rozpočtu na rok 2016. Predložila návrh rozpočtu CVČ pre rok 

2016 a odôvodnila zvýšenie rozpočtu.  

P. Kekelyová vyzvala p. riaditeľku CVČ, aby sa web stránka CVČ lepšie spropagovala. 

Riaditeľka odpovedala, že by chcela web stránku zmeniť ale sa jej to nedarí tak ako by chcela 

(nedarí sa tam zobraziť potrebné údaje a fotografie). 

Starosta prisľúbil, že osloví p. Pitoňáka a dohodne pomoc pri spravovaní stránky. 

OZ zobralo správu riaditeľky CVČ na vedomie 

3. Voda  

Starosta informoval OZ ohľadom obecného vodovodu. Osobne chodil po určitých domoch na 

hornom konci obce a kontroloval akú vodu občania používajú, lebo sa vyskytujú veľké straty 

pri odbere vody. Pri hlavnej ceste u Ľ. Pijaka je skupinový aj obecný vodovod. Starosta 

navrhuje, aby sa na obecný vodovod namontovali vodomery v určitých častiach, aby sa dal 

odber vody lepšie kontrolovať a nevznikali úniky vody. Starosta navrhol poslancom OZ, aby 

si každý prešiel svoj obvod a zistil počet psov v domácnosti a počet popolníc. 

4. Úprava rozpočtu 

Účtovníčka Anna Švaňová informovala poslancov OZ o plnení rozpočtu k 30.9.2015  

a úprave rozpočtu. P. Kekelyová sa pýtala na výdavky na BD.  P. Švaňová pripraví do 

budúceho OZ podklady, v ktorých bude vyčíslené, koľko nákladov bolo uhradených 

z vlastných zdrojov a koľko bola poskytnutá dotácia na prvý bytový dom a koľko na druhý 

bytový dom a aké náklady boli na príjazdovú cestu a parkovisko. 

OZ schválilo úpravu rozpočtu a zobralo na vedomie plnenie rozpočtu k 30.9.2015 

Hlasovanie:  

Za:  Kekelyová, Surovčák, Ďuratná, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0              Jednohlasne schválené 

 



5. Diskusia 

P. Kekelyová sa pýtala na obecný rozhlas, ktorý dobre nefunguje v hornej časti obce.  

Starosta ju informoval o poruche, ktorá vznikla dôsledkom strhnutých drôtov, čo spôsobilo 

nákladné auto a muselo sa čakať na poisťovací odhad škody. P. Surovčák oznámil, že porucha 

bude odstránená čo najskôr. 

6. Rôzne 

- Starosta prečítal podané žiadosti od p. Fedora a p. Macášovej, ktorí žiadajú príspevok na 

vodovodnú prípojku. Starosta zároveň navrhol, že do budúceho OZ pripraví s pracovníkom  

stavebného úradu s p. Čavajdom podklady, v ktorých bude vzdialenosť vodovodnej prípojky 

na hlavnú časť vodovodu a podľa toho sa rozhodne o žiadaný príspevok.   

- Starosta predložil vyúčtovanie plesu a vyúčtovanie FS.   

- Poslancom OZ bola predložená žiadosť o preplatenie 10 dní dovolenky starostovi obce. 

OZ schválilo preplatenie dovolenky starostovi na základe žiadosti 

Hlasovanie:  

Za:  Kekelyová, Surovčák, Ďuratná, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0              Jednohlasne schválené 

 

-Starosta pozval všetkých poslancov OZ na hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia 15.11.2015 

so svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina. 

- Starosta vyzval p. Kekelyovú, aby predniesla návrh uznesení. P. Kekelyová prečítala návrh 

všetkých uznesení. 

7.Záver 

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Anna Ďuratná 

 

2. Overovateľ: 

Ján Tarana 

 

 

 

 

 Radoslav Ďuroška 
 starosta obce 


