Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11. marca 2016.
Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Miroslav Mozol, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

Ďalší prítomní:
Andrej Ďuratný, Jozef Považan st., Katarína Mizerová, Mária Taranová, Jarka Žabková,
Matúško Mizera, Anna Švaňová, Dana Šošková – zapisovateľka.
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Úprava rozpočtu č. 1/2016
5. Návrh č. /2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie Obce Ochodnica
6. Návrh VZN č. /2016 o verejnom poriadku Obce Ochodnica
7. Správa o kontrolnej činnosti
8. Plán kontrol – kontrolóra na 1. polrok 201
9. Nájomné byty
10. Vodovod Ochodnica
11. Nájomné byty nad MŠ Ochodnica
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

l. Otvorenie
- prítomných poslancov a občanov privítal starosta obce a oboznámil ich s dnešným
programom. Program bol jednohlasne schválený.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- starosta obce navrhol :
- návrhová komisia: Ing. Milan Mizera, Ján Tarana
- overovatelia zápisnice: Stanislav Surovčák, Miroslav Mozol
- zapisovateľka: Dana Šošková
Jednohlasne schválené.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce navrhol prítomným poslancom zmenu programu, aby sa najskôr prejednali
žiadosti prítomných občanov, s čím poslanci súhlasili a zmenu programu jednohlasne
schválili.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Rôzne
- žiadosť p. Považana Jozefa st. o prenájom pozemku pod dve plechové kontajnerové garáže.
p. Mizera – pozemok sa nebude oplocovať ?, ak sa jedná len o pozemok pod garáže, treba
preskúmať,
starosta obce – navrhuje, aby sa zistilo na mieste ako to je s pozemkom, zakresliť a pán Ivan
Čavajda to obhliadne a presne vyšpecifikuje.
Termín: 15.03.2016

3. Kontrola uznesení
- kontrolu uznesení prijatých na OZ v roku 2015 previedol pán kontrolór obce.
- p. Mizera – treba to občanom hovoriť i keď prídu platiť,
- starosta obce – informácia o bytovkách, čo všetko sa tam robilo
OZ berie na vedomie, jednohlasne schválené.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Úprava rozpočtu č. 1/2016
- informovala pani ekonómka o úprave rozpočtu na kultúrnom dome,
- pán starosta informoval o schválení dotácie na kultúrny dom, kde sme dostali 61.731 €,
s 5 % spoluúčasťou,
- p. Mizera – tieto fin. prostriedky boli určené na cesty
- p. Švaňová - peniaze budú, zostatok bude presnejšie, keď sa urobí záverečný účet,
- p. Mizera – uvítal by, keď sa takáto zmena pripravuje, jednou alebo dvoma vetami
informovať, aby si to mohli aj poslanci v rozpočte pozrieť.
Jednohlasne schválené.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Návrh č.1 /2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Obce Ochodnica

- P. Tarana – treba výdaj rozšíriť ešte o jedno výdajné miesto – Potraviny pri Merkúre
Jednohlasne schválené.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Návrh VZN č. 2/2016 o verejnom poriadku Obce Ochodnica
- p. Mizera – nočný pokoj je definovaný podľa tohto od 22.00 – 06.00 hod. k § 6 odst. 1
- užívať verejné priestranstvo na iný účel na základe povoľovacieho orgánu,
kto to bude povoľovať, k odst. 2 znečisťovanie verejného priestranstva,
hlásiť – kde na obec?
Jednohlasne schválené po jednotlivých úpravách.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Pán starosta poprosil prítomných ešte raz o prerušenie programu .
P. Jarka Žabková poprosila poslancov o vypočutie hovorcu detského školského parlamentu –
Matúška Mizeru, ktorý sa prihovoril za deti našej základnej školy. Škola sa prihlásila do
medzinárodného projektu s názvom „NOC S ANDERSENOM“, je to medzinárodné podujatie
a má pripomenúť sviatok detskej knihy, ktorý oslavuje 2. apríla kultúrna verejnosť celého
sveta na počesť narodenia rozprávkara a spisovateľa Hansa Christiana Andersena.
Ak by sa rozhodli poslanci finančne prispieť, budú veľmi radi.
Deti by strávili v škole celú noc s bohatým programom, divadelným predstavením, sadením
rozprávkového stromu, večerou, tvorivými dieľňami a ďalšími aktivitami, ktoré by trvali
v piatok 1. apríla od 17.30 hod. do soboty rána do 8.00 hod.
7. Správa o kontrolnej činnosti
- pán kontrolór obce prítomných oboznámil s kontrolnou činnosťou, ktorá bola prevedená
a každý poslanec i obdržal tieto materiály.
- p. Mizera – ak došlo k porušeniu, aké boli prijaté opatrenia – verejné obstarávanie
P. kontrolór ďalej zkonštatoval, že nenaplnenie príjmov je zapríčinené ľudským faktorom,
bude sa to riešiť s každým, je preto potrebná i lepšia spolupráca medzi účtovníčkou
a ostatnými pracovníkami, aby jej príjmy boli dávané načas.
- p. Mizera – pokuty a penále – z inštitúcií – nevieme z čoho,
- p. kontrolór – odvádza nám štát
Jednohlasne schválené.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Plán kontrol – kontrolóra na 1. polrok 2016
Plán kontrol na 1. polrok 2016 predniesol prítomným poslancom pán kontrol.
Jednohlasne schválené.

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Nájomné byty
Informáciu o nájomných bytoch predniesol pán starosta, kde skonštatoval, že tu nemáme
žiadne problémy, iba s ČOV-kou.
- p.Surovčák, treba sa s nimi porozprávať a upozorniť nájomníkov
10. Vodovod Ochodnica
p. starosta informoval prítomných poslancov o faktúre zo Sevaku za vodu, ktorá už bola
omnoho nižšia.

11. Nájomné byty nad MŠ Ochodnica
p. starosta informoval o bytoch nad MŠ – kde v bytoch p. Múčku a Müllnera sú závady, sú to
severné byty, aj v ostatných bytoch napr. odchádzajú kotly, návrh – treba dať urobiť rozpočet
na opravu, a treba zvýšiť fond opráv.
p. Tarana – digestory sú vyvedené pod strechu, zráža sa tam teplo,
p. Surovčák – nebude to asi nejaká vysoká suma na opravy,
12. Rôzne
- žiadosť ZŠ o uvoľnenie zadržaných finančných prostriedkov (6 021,19 €) – OZ schvaľuje,
- zariadenie Seniorov Kys.Nové Mesto – máme tam umiestnených 8 občanov ,
p. Mizera – ku koncu roka ak zvýšia fin. prostriedky treba im dať,
- žiadosť Martin Muzika – o verejné osvetlenie pri dome oproti mostu,
- p. Tarana Ján – most pri Mizerovej, treba tam urobiť nejaké zábradlie,
- p. Surovčák – ohľadom osvetlenia – musel by sa navýšiť rozpočet, prepočíta to
- p. Švaňová – ak budú dobré podielovky , môže sa navýšiť
- navrhla vyradiť z evidencie je tam zostatok 163,013 € z rozostavanosti
skládky – ako zmarenú investíciu,
p. Mizera – nech sa k tomu vyjadrí p. kontrolór, aby sme neboli v rozpore so zákonom,
p. Surovčák – zrkadlo pri Šamajovi,
p. Mizera – ešte aby sme nezabudli na plán zasadnutí OZ,
p. Mozoľ – pri obchode Petra zastavujú tam auta, hlavne cez zimu to bolo hrozné, treba to do
budúcnosti zabezpečiť, aby tam aspoň niekto stál počas vykladania tovaru, je to
veľmi neprehľadné,
p. starosta – cesta nám nepatrí, ale porieši sa to,
p. Surovčák – treba to nejako rozumne vyriešiť, napr. na základe dohodnutých podmienok
že tam niekto bude regulovať tú dopravu počas vykladania.

