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

konaného dňa 13.09.2019 

 

 

Prítomní: 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Karol Šamaj, poslanec OZ 

p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

p. Martin Turčák, poslanec OZ 

p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ 

 

Ďalší prítomní: 

Peter Sága, Anna Švaňová, Zdenko Žabka 

 

1. Otvorenie        

Starosta obce privítal všetkých prítomných, oznámil, že OZ sa nahráva a prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3. Výkup pozemkov pod Základnú školu v Ochodnici 

  4. Multifunkčné ihrisko 

  5. Úprava rozpočtu  

 6. Rôzne 

                7. Diskusia 

                8. Záver  

              

Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Program OZ bol 

schválený. 

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

P. Mizera navrhuje doplniť bod programu Informácia o stave riešenia problémov v ZŠ. 

Poslanci súhlasili. 

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

 



2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

- p. Ján Tarana, poslanec OZ 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

- p. Martin Turčák, poslanec OZ 

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

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

3.  Žiadosti občanov        

Starosta obce vyzval prítomného občana p. Petra Ságu so svojimi požiadavkami. 

- P. Sága informoval poslancov OZ o pozemkoch pod ZŠ, kde bola dohoda z roku 1939 

a pozemky sú neprávom v E stave a vlastníci by ich mali odpredať obci za sumu 1,- 

Eur/m2. Konštatuje, že majú byť opatrní pri jednaní odkúpe pozemkov. 

- P. Sága chce vedieť podľa čoho sa vydávajú záhradné kompostéry – J. Kolenová mu 

vysvetlila na základe čoho sa občanom prideľujú kompestéry a to, že občan musí mať 

trvalý pobyt na súpisnom čísle a musí mať vyplatené pohľadávky voči obci 

- P. Sága navrhuje vysporiadať cesty do osád Beľajky 

 

 

4. Výkup pozemkov pod Základnú školu v Ochodnici 

Starosta informoval poslancov OZ o postupe odkúpe pozemkov pod ZŠ. Skonštatoval, že 

všetkých vlastníkov parciel, ktorých sa dotýka tento odkup, informoval listami a bude s nimi 

aj osobne jednať. Starosta dal hlasovať, či poslanci súhlasia s odkupom pozemkov pod 

základnú školu.  

 Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

5. Multifunkčné ihrisko 

Starosta informoval poslancov OZ o výstavbe multifunkčného ihriska, na ktoré by sme mohli 

dostať dotáciu z úradu vlády.  Vybavilo sa stavebné povolenie a vlastníctvo celého pozemku 

prešlo na Obec Ochodnica. 

6. Úprava rozpočtu 

Prítomní poslanci OZ dostali potrebné materiály vopred v elektronickej podobe.  

P. Švaňová informovala poslancov OZ o úprave rozpočtu a hospodárení za 1. polrok 2019.  

V položke 111003 príjem DÚ (podielové dane) sa navyšujú príjmy o 1 630,- Eur a v položke 

292006 poistné plnenie za škody o 2 820,- Eur. Z uvedených príjmov budú pokryté 

nasledovné výdavky. Nákup tlačiarne 400,- Eur, nákup strojov, prístrojov 2 000,- Eur, oprava 

prístrešku pri prameni „Vajcovka“ 900,- Eur a oprava informačnej tabule a lavičiek na 



cyklotrase na Petranky 600,- Eur. Rozpočet na príjmovej položke 454 prevod z FRR 

navrhujeme 77 100,- Eur. Z toho 30 000,- Eur na výkup pozemkov pod budovou ZŠ, 20 000,- 

Eur na opravu mosta a 27 100,- Eur na výstavbu ihriska pri ZŠ. 

- Jaroslav Tarana informoval o odvodnení v uličke pri pizzerii, na ktoré treba vyčleniť 

1 700,- Eur 

- Ihrisko, úprava terénu pri Marakane a na odvoz hliny v sume 510,- Eur 

- K. Šamaj  navrhuje na 20. Výročie futbalový turnaj sumu 150,- Eur 

Poslanci OZ schvaľujú úpravu rozpočtu č. 5. 

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

7.  Rôzne 

- žiadosť p. Jána Mackovčáka o odkúpenie obecného pozemku, P. Ján Mackovčák žiada obec 

o odkúpenie pozemku č. parcely 2122/1, ktorá susedí s jeho pozemkom s parcelami 2122/3 

a 2122/4.  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť. 

- Ing. Jozef Kašuba zaslal list,  v ktorom informuje, že nehnuteľnosti uvedené na LV č. 7038 

ponúkne na predaj prostredníctvom realitnej kancelárie resp. iným spôsobom aj ďalším 

prípadným záujemcom, pretože nesúhlasí so stanoviskom obecného zastupiteľstva zo dňa 

15.7.2019. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento list. 

- starosta informoval poslancov OZ, že v MŠ je nová vedúca jedálne 

- MŠ podala žiadosť o schválenie finančného pásma na nákup potravín pre stravníkov 

stravujúcich sa v Zariadení školského stravovania pri materskej škole pre deti z pôvodnej 

sumy 1,34 Eur na 1,54 Eur a pre dospelých z pôvodnej sumy 2,34 Eur na 2,41 Eur. Poslanci 

OZ jednohlasne žiadosť schválili. 

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

 - Ferdinand Vrábel podal žiadosť o rozvoz obedov pre dôchodcov v Obci Ochodnica zo 

základnej školy. Poslanci sa dohodli, že sa bude poskytovať stravovanie fyzickej osobe, ktorá 

nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 

alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila 

dôchodkový vek. Poslanci OZ schvaľujú stravnú jednotku v ZŠ na 2,82 Eur pre všetkých 

stravníkov okrem žiakov navštevujúcich ZŠ v Ochodnici.  

Hlasovanie:  

Za: Ján Tarana, Ďuratná, Šamaj, Turčák, Mizera, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: Kuchta 

 

- Jozef Šadlák podal žiadosť o povolenie na stavbu prístrešku na auto. Poslanci OZ žiadajú 

doplniť žiadosť o číslo parcely presne, kde by mal byť prístrešok postavený a súhlas 

susedných vlastníkov parciel. Žiadosť p. Šadláka berú na vedomie.  

 

- Poslanci OZ upozorňujú na cestu nad MŠ , kde je nutné urobiť odvodnenie, odrážky 

a priepusty. Starosta informuje, že je to v riešení. 



 

- Poslanci OZ upozorňujú na stavebný odpad a vysypanú hlinu pri Marakane. Starosta 

hovorí, že sa to rieši. Je nutné kúpiť kameru a fotopasce. 

 

- Starosta informuje poslancov OZ o plánovanej trase cyklotrasy, že povedie popri rieke 

Kysuca. 

 

- P. Zdenko Žabka žiada finančný príspevok na zakúpenie defibrilátora a skrinky v sume 

650,- Eur. Ďalej informoval o plnení rozpočtu DHZ, o zásahoch a výjazdoch, ktoré sa 

uskutočnili v roku 2019.  Žiada uhradiť osvetlenie na ihrisku v sume 300,- Eur. 

 

- P. Jaroslav Tarana upozorňuje na vodu, ktorá tečie po brehu pri Chate Štart. Starosta 

skonštatoval, že je tam zalomená rúra a treba to opraviť. 

 

- P. Martin Kuchta navrhuje odstrániť makadam, ktorí je uskladnený na konečnej. 

V zimnom období by mohol byť problém pri odhŕňaní snehu.  

 

- P. Anna Ďuratná sa pýta, či sa bude riešiť na hornom konci kanál. Starosta odpovedal, že 

budúci rok sa to bude riešiť.  

 

- P. Ján Tarana informuje, že pouličné osvetlenie u p. Fedora treba otočiť a zrezať tam 

strom, ktorý bráni osvetleniu. Pri p. Valovičovej treba doplniť pouličné osvetlenie.  

 

- Starosta oboznámil poslancov OZ s účelovou dotáciou, ktorú sme dostali z Ministerstva 

financií na výstavbu autobusovej zastávky v sume 3 000,- Eur. Autobusová zastávka sa 

vybuduje na začiatku obce pri Bufete u Fera. Musí sa vypracovať projekt a finančný 

rozpočet. 

 

8. Informácia o stave riešenia problémov v ZŠ   

Starosta informoval o sťažnostiach v základnej škole.  

 

9.. Záver                     

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Martin Kuchta 

 

2. Overovateľ: 

Martin Turčák 

 Radoslav Ďuroška 

 starosta obce 


