Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 1. mája 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,
p. Karol Šamaj, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Martin Turčák, poslanec OZ
p. Ing Milan Mizera, poslanec OZ
Ďalší prítomní: p. Červená Dana, Švaňová Anna
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Kontrola uznesenia
4. Zmena rozpočtu
5. Vodovod, zmluva o dodávke pitnej vody do domácnosti
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1.Otvorenie
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom.
Ďalej vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Program bol bez pripomienok
a doplnení schválený.
Hlasovanie:
Za: Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan
Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Ing.Milan Mizera, Ján Tarana
Overovatelia zápisnice:
p. Karol Šamaj, Anna Ďuratná
Zapisovateľka:
p. Červená Dana
Hlasovanie.
Za : Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan
Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa : 0
3. Kontrola uznesení.

Hlavný kontrolór obce predniesol prítomným poslancom kontrolu plnenia uznesení.
Kontrolór oboznámil, že bol predlžený termín na plnenie uznesenia č. 13/2019 do 30.4.2020.
Uznesenie bolo o parcele CKN 2119/2, kde OZ doporučuje starostovi obce prejednať daný
problém s geodetom Štefanom Mihaldom. Starosta upozornil na to, že sa mu nepodarilo
dohodnúť stretnutie do daného termínu s geodetom. Z dôvodu COVOD -19 a obmedzenia
ktoré v určitej dobe boli zavedené. K danému uzneseniu sa vyjadril aj poslanec Martin
Kuchta a pracovníčka Dana Červená, že cesta ku p. Žabkovi je vysporiadaná a je vo
vlastníctve obce. Ďalej kontrolór obce oboznámil poslancov o ďalšom uznesení, kde sa dalo
do obecného vozidla namontovať GPS. Bola vybratá najlacnejšia firma, ktorá nám skúšobné
namontovala do obecného vozidla – Volkswagen Caddy, na mesiac GPS. Poslanca Milana
Mizeru zaujímalo, čo je v sume 8 € zahrnuté. Kontrolór ho informoval, že v danej sume je
všetko – ako napr. výkaz, spotreba, evidencia. Ak bude GPS fungovať tak ako si
predstavujeme bude mať naša pracovníčka menej práce, nemusí vypracovávať vyúčtovanie
pohonných hmôt.
Hlasovanie :
OZ v Ochodnici berie na vedomie správu o kontrole uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom v Ochodnici na predchádzajúcich zasadaniach.
Za: : Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan
Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Zmenu rozpočtu.
Kontrolór sa zaujímal v koho vlastníctve bude kanál, ktorý chceme robiť pri p. Žabkovi. Ďalej
uviedol, že není uvedené na čo je nám ďalší počítač. Poslanec Milan Mizera dodal, že nech
najskôr predložíme akú počítačovú techniku máme v obecnom majetku evidovanú. Nech sa
predloží správa o inventúre. Týmto môžeme zatiaľ výpočtovú techniku z úpravy rozpočtu
vyškrtnúť. Kontrolór poznamenal, že sme zobrali z mostov na vodovodnú šachtu. Či nám tam
nebudú chýbať ? Treba posudok či šachta má zmysel. Starosta uviedol, že uvidíme podľa
podielových daní ako budeme dostavať. Zamestnanec OÚ p. Gucký oboznámil poslancov čo
vykonáva firma AQUA CONTROL pre našu obec. Súčasťou úpravy rozpočtu bolo aj
vyčlenenie ďalších peňažných prostriedkov pre túto firmu. Mizera nemám už žiadne vyhradí
ku úprave rozpočtu ani ku verejnému osvetleniu. Verejné osvetlenie ku p. Fedorovi treba
chodí im tam divá zver a idú sa tam stavať ďalšie domy podotkol starosta.
Hlasovanie za zmenu rozpočtu č. 3/2020
OZ v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu č. 3/2020
Za: Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan
Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

OZ v Ochodnici schvaľuje pracovnú činnosť ,, Monitorovanie vodovodnej siete v Obci
Ochodnica za účelom zníženia strát vody “ pána Emila Kasáka, AQUA CONTROL v rozsahu
90 hodín s hodinovou sadzbou 35 € bez DPH.
Hlasovanie:
Za: : Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan
Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Vodovod, zmluva o dodávke pitnej vody do domácnosti.
Poslanci pred zastupiteľstvom dostali od starostu obce novú zmluvu o dodávke pitnej vody
z verejného vodovodu do domácnosti. Poslanec Milan Mizera zmluvu upravil, doplnil
a predložil starostovi obce. Starosta počas zastupiteľstva navrhol jeden bod zo zmluvy vylúčiť
a dodal, že dá zmluvu právnikovi pozrieť. Navrhol ďalšie stretnutie o týždeň, kde chcú pozvať
aj členov ďalších skupinových rezervárov v našej obci.
OZ v Ochodnici berie na vedomie informáciu o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
do domácnosti v obci Ochodnica a presúva na nasledujúce zasadanie rozpraavu o návrhu
zmluvy o dodávke pitnej vody pre odberateľov v obci Ochodnica.
6. Rôzne
Starosta obce upozornil na sťažnosť p. Petra Ságu. Poslanec Ján Tarana dodal , že sa touto
situáciou zaoberá už aj polícia. Poslanci zobrali sťažnosť na vedomie. Ďalej tu máme žiadosť
od p. Muzikovej o príspevok na oplotenie dodal starosta. Helena Muziková žiada o príspevok
na plot rodinného domu č. 359, ktorý susedí s Materskou školou. Slúži ako jeden z vchodov
ku bytovke nad škôlkou. Poslanci žiadosti nevyhoveli nakoľko nebolo v žiadosti uvedené
presná suma a či sa žiada o celú sumu alebo čiastočnú. A po úvahách sa usúdilo, že obec plot
nepotrebuje. Bolo poznamenané, že plot už je postavený.
OZ v Ochodnici berie na vedomie sťažnosť pána Petra Ságu vo veci žiadosti o zjednanie
nápravy vo veci obohacovanie sa p. Petra Taranu a spol. v pozemkovom spoločenstve obce
Ochodnica.
Za: : Turčák Martin, Martin Kuchta, Ján Tarana, Karol Šamaj, Anna Ďuratná, Milan Mizera
Proti:0
Zdržal sa: 0
OZ v Ochodnici nevyhovuje žiadosť pani Heleny Muzikovej, bytom Ochodnica 359
o príspevok na náklady spojené s výmenou oplotenia pozemku susediaceho s MŠ nakoľko
poskytnutím finančných prostriedkov by sa jednalo o neoprávnené výdavky obce.
Hlasovanie:
Za : Turčák Martin, Martin Kuchta, Ján Tarana, Karol Šamaj.
Proti: 0
Zdržal sa : Ing.Milan Mizera, Anna Ďuratná.

7. Diskusia

Starosta upozornil, že nám ukradli bleskozvod a nesvieti nám svetlo na starom vodojeme pri
vleku. Potrebujeme tam aspoň čiastočnú rekonštrukciu elektrických rozvodov. Treba nám
kúpiť pletivo na malý vodojem a upraviť terén po divej zveri. Milan Mizera poznamenal aj
potrebu zaoberať sa vlekom. Mali by sme ho dať demontovať.
8. Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom za ich prítomnosť a ukončil obecné zastupiteľstvo.

Overovatelia:

Anna Ďuratná .............................
Karol Šamaj.............................

Radoslav Ďuroška
starosta obce

