Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19. júna 2015.
Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
Ďalší prítomní:
Vladimír Gašpierik, Laura Turčáková, Katarína Ondrúšková, Márie Kunová, Denisa Grísová,
Katarína Šenkárová, Emília Lyková, Helena Olejková, Mgr. Sýkora – ZŠ, Andrej Ďuratný,
Alena Muziková, občania Petránok
Anna Švaňová, Dana Šošková – zapisovateľka.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Záverečný účet Obce Ochodnica
4. VZN č. /2015 o podmienkach poskytovania dotácií
5. Obecný vodovod
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Záver.
1. Otvorenie
- prítomných poslancov a občanov privítal starosta obce a oboznámil ich s dnešným
programom. Navrhol najskôr prejednať pripomienky občanov bod 7, ktorí sú
prítomní na zasadnutí.
- Program bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Prítomní: 6

2.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:
p. Ing. Milana Mizeru, poslanca OZ
p. Ing. Miroslavu Kekelyovú, poslankyňu OZ
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol:

p. Jána Taranu, poslanca OZ
p. Miroslava Mozoľa, poslanca OZ
Písaním zápisnice starosta obce poveril Danu Šoškovú, pracovníčku Obecného úradu
Ochodnica.
Hlasovanie: jednohlasne schválené
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Rôzne
- občania z Petránok, ktorí tam majú svoje chatky žiadajú príspevok na cestu, jedná sa o 5 ks Tatier
kameňa, bližšiu špecifikáciu kameňa upresnia, chodia tam obrovské masy ľudí, drobnovlastníci,
urbariát, poslanci doporučujú zvolať jednanie a prizvať urbár, drobnovlastníkov, štátne lesy,
-rodičia detí, ktoré neboli umiestnené do materskej škôlky žiadajú situáciu nejako vyriešiť, niekedy
škôlka nie je naplnená, napr. keď matka je doma a nedá dieťa do škôlky, alebo je materskej, je treba
prizvať kompetentné osoby, aby poriešili podmienky pre predškolákov v ZŠ, poslanci navrhujú zvolať
stretnutie i s riaditeľkou MŠ.
- Mgr. Sýkora – riaditeľ ZŠ predniesol „Návrh na organizáciu školy“ nakoľko bude zastupovať p. Mgr
Hodasová, poslanec p. Ing. Mizera M. zkonštatoval, že predložený materiál nebol prebraný na Rade
školy, do Rady školy navrhuje ešte p. Ďuratnú Annu, Mozoľa Miroslava, Surovčák Stanislav a Ing.
Mizera Milan tam zostáva.
-ďalším bodom programu bol schválenie kúpno-predajnej zmluvy o odpredaji časti pozemku pod
prístupovú cestu k lokalite na nižnom vŕšku schváleného na individuálnu bytovú výstavbu,
- p. Ing. Kekelyová pripomienkovala, že je tam ešte nevysporiadaná cesta.
3. Záverečný účet Obce Ochodnica
Kontrolór obce predniesol stanovisko k záverečnému účtu, navrhuje, aby záverečný účet bol
schválený bez výhrad,
p. Ing. Mizera navrhol peniaze presunúť do rezervného fondu a použiť na cesty,
p. Tvaružková – žiada pripraviť plnenie – správca dane,
p. Švaňová – predniesla úpravu rozpočtu a určenie mesačného platu starostu obce.
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 /2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Ochodnica – návrh.
- poslanci toto VZN s pripomienkami jednohlasne schválili,
5. Obecný vodovod
- starosta obce oboznámil prítomných, že na výzvu o miesto spravovania vodovodu sa
prihlásil iba p. Dendis, pýtal sa i v Kys. Lieskovci, no nikto nemá o to záujem.
6. Diskusia
- Ing. Kekelyová - pri Milanovi Trúchlom je zaplavený kanál, treba ho dať vyčistiť,
- Ing. Mizera - za vrchom cesta, stretnutie rodákov Ochodnice,
- oproti Pizérie – ulica smerom do školy – dať značku prejazd zakázaný – od
školskej bytovky po roh p. Lykovej,

- dáva do pozornosti (potrebné vyjadrenie statikov) – opravu mostov pri
p. Ďuroškovi a všetky ostatné mosty treba prekontrolovať,
- p. Mozoľ - osvetlenie cesty od Kantoríka po Miroslava Mozoľa nie je žiadna lampa,
kosenie trávy okolo bytoviek,
- p. Tvaružková – horný chodník na cintorín treba vyčistiť

7. Rôzne
- p. Ing. Kekelyová - vyúčtovanie plesu,
nie sú faktúry na stránke,
- Ing. Mizera - rokovací poriadok prešiel úpravou a treba schváliť,
- starosta obce - oceňovaní občania.
8. Záver.
Nakoľko nebolo viac pripomienok zo strany poslancov a občanov, starosta obce zasadnutie
ukončil.

