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

konaného dňa 04.11.2016 

 

Prítomní: 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ 

p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

p. Jana Tvaružková, poslanec OZ 

p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ 

p Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

Ďalší prítomní: 

Anna Švaňová, Zdenko Žabka,  

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3. Kontrola uznesenia  

                4. Príprava rozpočtu na rok 2017 

                5. Úprava rozpočtu 

  6. Vodovod 

  7. Diskusia 

                8. Rôzne 

                9. Záver 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslankyňa OZ 

- p. Anna Ďuratná, poslankyňa OZ 

 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Jana Tvaružková, poslankyňa OZ 

- p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

 

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



 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

3. Kontrola uznesení 

Kontrolór obce predniesol plnenia uznesení s vysvetlením. 

Uznesenia boli splnené. 

 

4. Príprava rozpočtu na r. 2017 

Starosta navrhol do rozpočtu: 

- kompostéry v sume 8 000,- Eur 

- nákup osobného automobilu 17 000,- Eur + náklady na verejné obstarávanie 

- rekonštrukcia bočných komunikácií 30 000,- Eur 

- kúrenie v KD 17 000,- Eur 

- zastrešenie amfiteátra 8 600,- Eur 

- rekonštrukcia obecného rozhlasu 6 000,- Eur 

- kaplnka na dolnom cintoríne – dvere+dlažba 1 000,- Eur 

- osvetlenie u p. Malíkovej 700,-  Eur 

- oprava pošty 1 500,- Eur 

Ďalej navrhol vyčleniť finančné prostriedky na : 

- opravu kuchynky na obecnom úrade a zakúpenie umývačky riadu 

- ozvučenie na hornom cintoríne 

- regulácia potokov, rieky 

 

P. Surovčák navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na: 

- revízie na spotrebiče v správe obce, revízie na obecné budovy, ktoré treba obnovovať každé 

4 roky – 1000,- až 1 500,- Eur 

- vodojem (chýba bleskozvod) 

- verejné osvetlenie (11 podnetov) - občania 

- bránky na dolnom cintoríne 

- bočnú komunikáciu – Radovka (Milan Vlček) 

 

P. Kekelyová navrhuje vyčleniť finančné prostriedky aj na bočné komunikácie pri Justínovi 

Muzikovi a od p. Plošticovej ku p. Škutovi. 

 

P. Ďuratná žiada finančný príspevok pre FS Kýčera vo výške 2 000,- Eur 

 

P. Mozoľ navrhol zrekonštruovať schody na dolnom cintoríne. 

 

P. Zdenko Žabka predložil rozpočet DHZ a žiada finančný príspevok na horné ihrisko. Ďalej 

žiada o zriadenie verejného osvetlenia pri svojom rodinnom dome. 



 

Mažoretky Ellis žiadajú finančný príspevok na rok 2017. 

 

5.Úprava rozpočtu 

P. Švaňová predložila návrh na 4. Úpravu rozpočtu. Kontrolór obce navrhuje schváliť úpravu 

rozpočtu so zmenou, kde finančné prostriedky nemôžu byť použité na rekonštrukciu 

vodovodu ale na opravu vodovodu.  

Úprava rozpočtu tvorí súčasť zápisnice. 

 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: Kekelyová 

 

6. Vodovod 

Starosta informoval poslancov OZ o vzniknutom havarijnom stave pri železnici. 

P. Mizera navrhuje, aby p. Gúcky vypracoval plán, čo sa bude systematicky robiť ohľadom 

odstránenia únikov vody.  

  

7. Diskusia          

Kontrolór obce navrhuje zriadiť finančnú komisiu, ktorá by aj pripravovala úpravu rozpočtu. 

Starosta súhlasí so zriadením finančnej komisie. 

P. Mizera navrhol, aby poslanci dostávali úpravy rozpočtu vopred aj s vysvetlivkami prečo 

a ako sa mení rozpočet. 

P. Tvaružková navrhuje upravovať rozpočet do 10% bez OZ. Starosta má na to právomoc. 

Starosta informoval, že obecný rozpočet sa navýši o finančné prostriedky použité na rozpočty  

pripravovaných projektov aj s verejným obstarávaním. 

 

8. Rôzne   

P. Kolenová predniesla žiadosť p. starostu na preplatenie 10 dní dovolenky za rok 2015. 

 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

P. Mizera navrhuje zlepšenie komunikácie medzi poslancami a obecným úradom. Požaduje 

informovať poslancov OZ o dianí a prebiehajúcich prácach v obcí formou elektronickej pošty. 

 

P. Kekelyová požaduje správu od kontrolóra obce o financovaní folklórneho festivalu 

a vykonaných prácach, čo sa robilo a koľko finančných prostriedkov sa použilo na správe 

vody. Termín do najbližšieho zastupiteľstva. 

 



 

9. Záver 

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Jana Tvaružková 

 

2. Overovateľ: 

Stanislav Surovčák 

 

 

 

 

 Radoslav Ďuroška 
 starosta obce 


