Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. februára 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. Jaroslav Tarana, poslanec OZ
Ďalší prítomní: p. Červená Dana,
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Kontrola uznesenia
4. Zmena rozpočtu
5. Základná škola Ochodnica
6. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
7. Vodovod
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver.
1.Otvorenie
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom.
Kontrolór obce upozornil na to, že materiáli dostávajú neskoro. Podľa rokovacieho programu
máme dostávať materiáli 3dní pred zastupiteľstvom. Stáva sa, že ich dostávame dva dni pred
zastupiteľstvom príp. na rokovanie zastupiteľstva Navrhol vo vypracovanom rokovacom
poriadku 5 dní.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Matin Turčák, Jaroslav Tarana
Overovatelia zápisnice:
p. Karol Šamaj, Anna Ďuratná
Zapisovateľka:
p. Červená Dana
Hlasovanie.
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
3. Kontrola uznesení.
Hlavný kontrolór obce predniesol prítomným poslancom kontrolu plnenia uznesení
(kontrola plnenia uznesení tvorí prílohu zápisnice) Kontrolór oboznámil, že z roku 2019 nie

je jedno uznesenie č.13/2019 splnené. Odporúča ho prerokovať. Starosta obce, žiada
o predlženie termínu na splnenia uznesenia do. 30.4.2020.
OZ predlženie termín plnenia uznesenia č. 13/2019 do 30.4.2020.
Hlasovanie:
Za: 6

Proti : 0

Hlasovanie :
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 0

4. Zmenu rozpočtu.
Úprava rozpočtu č. 1
Kontrolór obce uviedol, že úprava rozpočtu nie je presná. Finančné prostriedky boli určené na
rekonštrukciu strechy KD, pričom podľa jeho presvedčenia sa jedná o opravu strechy
a predniesol definíciu pojmu „rekonštrukcia a oprava“. Bolo prijaté uznesenie, aby všetky
investície v obci prejednala finančná komisia a prijala závery.
Poslanec Martin Turčák dodal, že finančná komisia zasadala a vyčlenila financie na opravu.
Nevedeli sme, že oprava bude až taká závažná. Zistilo sa to, až keď sa dalo lešenie
a odstránila sa časť plechu. Skôr to nebolo vidieť. Súhlasili sme, keďže už bolo lešenie
postavené. P. Paluch nám predložil rozpočet, v ktorom ceny sú bežne vysúťažené a za aké sa
robí v dnešnej dobe.
Kontrolór dodal, že by bolo výhodnejšie uzatvoriť zmluvu o dielo ako objednávku pri
stavebných prácach a niektorých službách z dôvodu záručných lehôt a podmienok plnenia.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu číslo 1.
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Úprava rozpočtu č. 2
Úprava rozpočtu je na odchodné a odstupné pre zamestnankyne Obecného úradu.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu číslo 2.
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
5. Základná škola Ochodnica.
Starosta obce oboznámil poslancov so situáciou v Základnej škole. Ekonómka školy je práce
neschopná. Museli sme prijať silu na mzdy pre zamestnancov. Mgr. Alenu Falátovú sme
poverili vedením školy.
Poslanca p. Šamaja zaujímalo, či je poverená na všetky kompetencie. Starosta odpovedal, že
áno. P. Šamaja ešte zaujímalo ako funguje jedáleň, či sa varia obedy aj pre cudzích stravníkov
- pre dôchodcov.
Áno varí škola pre dôchodcov dodal starosta obce.
OZ berie na vedomie informáciu o stave Základnej školy v Ochodnici.
6. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce.

Kontrolór obce informoval poslancov, o tom, že v priebehu roka 2019 boli vykonané tri
kontroly – 2 na obci Ochodnica, 1 na ZŠ Ochodnica. Kontrola na obci bola zameraná na
pohonné hmoty, evidenciu výkazov PHM, výdavkových pokladničných dokladov a kontrola
správnosti vedenia prevádzkových dokumentácie k služobným vozidlám. Vykonanou kontrol
bolo zistené nedostatky v evidencií prevádzkovej dokumentácie a nedodržiavaní prijatej
smernice. Bolo prijaté opatrenie sa montáž GPS do služobných vozidiel, bude to
jednoduchšie prehľadnejšie a presnejšie.
Vykonanou kontrolou dane zo stavieb boli zistené nedostatky vo vypracovaní a doručovaní
rozhodnutí daňovníkom. Na vydaných rozhodnutiach nebola vyznačená právoplatnosť.
Nedostatok bol zistený i pri zmene predpisu dane zo stavieb a nečinnosť zamestnanca pri
správe dane na základe zmien (kolaudačné a iné povoľovacie rozhodnutia). Na odstránenie
nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich odstránenie.
Vykonanou kontrolou mzdovej a personálnej agendy ZŠ boli zistené nedostatky avšak
kontrolné zistenia neboli prerokované so štatutárom z dôvodu práce neschopnosti. Na
odstránenie nedostatkov boli navrhnuté opatrenia, ktoré umožnia odstrániť nedostatky zistené
kontrolou, vypracovať dokumentáciu a vykonať nápravu v mzdovej a personálnej agende.
OZ navrhuje urobiť cenový prieskum zavedenia GPS do obecných vozidiel.
Termín do 13.4.2020.
Hlasovanie:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ochodnica za rok
2019.
7. Vodovod.
Starosta informoval o pláne obce vybudovať vodovodnú šachtu, na základe ktorej by bolo
možné zistiť čierny odber vody a minimalizovať výdavky. Ďalej dodal, že sa plánujú prerobiť
zmluvy ohľadom odberu vody.
Dohodneme stretnutie s p. Ing. Šutým a finančnou komisiou, aby ich informoval o cenovej
ponuke, ktorú predložil na vyhotovenie vodovodnej šachty.
Kontrolór obce uviedol, že sa jedná o kapitálové výdavky a je potrebné zabezpečiť verejné
obstarávanie.
OZ berie na vedomie informáciu o vybudovaní vodovodnej šachty.
8. Rôzne
Starosta uviedol, že začíname mať problém s kotlami na bytovkách č.820 a 821. Bude
potrebné vykonať prehodnotenie nájomných zmlúv a zabezpečiť dostatočné finančné
prostriedky vo fonde opráv.

V najbližšej dobe bude potrebné riešiť situáciu so smetnými nádobami, nakoľko viacero
občanov má nakúpené smetné nádoby nad rámec VZN, čím vznikajú náklady na komunálny
odpad a občania menej separujú.
9 Diskusia
Poslanec p. Šamaj navrhol odmenu starostovi obce za vedenie Základnej školy. Martin
Kuchta sa ospravedlnil a odišiel z obecného zastupiteľstva z rodinných dôvodov ešte pred
hlasovaním.
OZ schvaľuje za vykonávanie funkcie riaditeľa ZŠ za mesiac február 2020, jednorazovú
odmenu vo výške 60% zo základného mesačného platu.
Hlasovanie:
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
10. Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom za ich prítomnosť a ukončil obecné zastupiteľstvo.

Overovatelia:

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

Radoslav Ďuroška
starosta obce

