
Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici 
konaného dňa 14.12.2017 

 

 

Prítomní: 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Anna Ďuratná, zástupca starostu 

p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ 

p. Jana Tvaružková, poslanec OZ 

p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

Ďalší prítomní: 

Anna Švaňová, Húšťava, Alena Pijáková, Alena Falátová, Katarína Mizerová, Vojtěch 
Černošek, Peter Gašinec, Tomáš Čečko, Tomáš Kopilec  

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a oznámil, že OZ je verejné a nahráva sa na 

diktafón. Prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3.Kontrola uznesení 

                4. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2018 

 5. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2018 

 6. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2018 

 7. Rozpočet Obce Ochodnica na rok 2018 

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2018 

 9. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ochodnica na rok 2018 

 11. Schválenie PHSR 

 12. Rôzne 

               13. Diskusia 

               14 . Záver 

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

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 



2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Jana Tvaružková, poslanec OZ 

- p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 
 

 
Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ 
- p. Ján Tarana, poslanec OZ 
 

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

 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana   

Proti: 0               Zdržal sa: 0      

 

3. Kontrola uznesení       

P. kontrolór predniesol kontrolu uznesení a poslanci OZ to zobrali na vedomie.           

 

4. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2018 

P. Švaňová oznámila poslancom OZ, že v návrhu rozpočtu MŠ sa znižujú výdavky zo sumy 
104 550,- Eur o 8 200,- Eur na sumu 96 350,- Eur. 

P. riaditeľka MŠ Alena Pijáková predniesla návrh rozpočtu MŠ na rok 2018 s tým, že 

prioritou rozpočtu bude rekonštrukcia ústredného kúrenia v MŠ. Starosta obce oznámil 
poslancom OZ, že realizačný projekt na rekonštrukciu ústredného kúrenia vypracoval p. 

Martin Hudec.  

 

5. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2018 

P. riaditeľka Alena Falátová predložila návrh rozpočtu CVČ na rok 2018 a zároveň žiada 
o navýšenie finančných prostriedkov na odmeny pre vedúcich krúžkov z doterajších 4,- 

Eur/hod. na 6,- Eur/hod pre každého vedúceho t. j. 2 000,- Eur.  

 

6. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2018 

P. Katarína Mizerová predložila návrh rozpočtu ZŠ na rok 2018. 

P. Tvaružková sa spýtala koľko je pracovných síl v školskom klube a koľko je tam detí. P. 

Mizerová uviedla, že v školskom klube sú dve pracovné sily na 1,2 úväzku a 42 detí 
navštevuje školský klub. 

- Poslanci OZ žiadajú vyhotoviť finančný rozpočet na rekonštrukciu školského klubu 

a školskej jedálne. 

- P. Tvaružková skonštatovala, že rekonštrukciu školského klubu, by bolo dobre vykonať cez 

prázdniny.  

- P. Surovčák skonštatoval, že by bolo dobre počkať do polroka a potom upraviť rozpočet ZŠ, 
podľa finančných prostriedkov.  



7. Rozpočet Obce Ochodnica na rok 2018 

P. Švaňová predložila návrh rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2018.  

- TJ Kysučan Ochodnica v zastúpení Tomášom Čečkom predložili žiadosť o zvýšenie 
finančných prostriedkov. Oboznámil poslancov OZ so situáciou vedením futbalu, tréningom 
a spravovaním futbalového ihriska a šatní. Skonštatoval, že ihrisko treba zveľaďovať a k tomu 

treba zodpovedného hospodára a trénera, ktorý by viedol mužov.  

- rozpočet obce príspevkovým organizáciám : Združenie poľovníkov – 300,- Eur, Jednota 

dôchodcov Slovenska – 500,- Eur, Slovenský zväz záhradkárov - 400,- Eur, Mažoretky Ellis – 
2 000,- Eur, Dychovka – 500,- Eur, FS Kýčera – 500,- Eur, R-ko – 500,- Eur, Slovenský zväz 
včelárov – 300,- Eur, FS Kýčerka – 1 000,- Eur. Spolu príspevkovým organizáciám v sume 

6 000,- Eur.  

- Poslanci OZ schválili rozpočet Obce Ochodnica na rok 2018. 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Tvaružková, Surovčák, Tarana 

Proti: 0           Zdržal sa: Kekelyová 

 

- P. Švaňová predložila úpravu rozpočtu č. 6. Starosta vysvetlil presun finančných 

prostriedkov na opravu ciest pri Jednote a opravu mostíka na ceste smerom do Dunajova. 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Ochodnica  
a to: - poplatník má nárok na výmenu smetnej nádoby po 7. rokoch 
-  výška poplatku za výmenu smetnej nádoby v sume 10,- Eur.  

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o poplatkoch za pracovné 

úkony vykonávané Obecným úradom v Obci Ochodnica a to: 
- prenájom amfiteátra v sume 250,- Eur/deň 

- poplatok za známku pre psa v sume 1,50 Eur. 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana 



Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu 

uzatvorenej podľa zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a na základe zák. č. 276/2001 Z.z. o regulácií sieťových odvetviach v znení neskorších zmien 
a doplnkov – zabezpečenie dostupnosti hlavného uzáveru vody t.j. zemný ventil na prípojke. 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2018 

P. kontrolór predniesol stanovisko k rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2018. Obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolóra.  

 

9. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2017  

Kontrolór obce predložil správu o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2017.  

- P. Kekelyová sa pýtala ako boli vyúčtované ušetrené finančné prostriedky CVČ počas PN.  

P. Falátová uviedla, že časť finančných prostriedkov bola preúčtovaná na odmeny vedúcim 
krúžkov a časť na nákup pomôcok a materiálu na CVČ. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra s pripomienkami. 

 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ochodnica na 1. polrok 2018   

Kontrolór obce predložil návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. 

- P. Kekelyová navrhuje v 1. polroku 2018 vykonať opätovnú kontrolu zistených nedostatkov 
z kontrolnej činnosti z roku 2016. 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Kekelyová, Tvaružková, Surovčák, Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

   

11.  Schválenie PHSR 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR. 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Surovčák, Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: Kekelyová, Tvaružková 

 

12. Rôzne 

- Starosta obce oznámil poslancom OZ, že od januára 2018 sa dôchodcom budú rozvážať 
obedy aj zo ZŠ. 

- P. Kekelyová by chcela vidieť správu z folklórneho festivalu 2017 
-  Starosta obce informoval poslancov OZ o ukončení nájomnej zmluvy p. Kučerovej 

v nájomnom bytovom dome č. 820  a pridelení jej bytu p. Emílii Vlčkovej a pridelení bytu 
Ivane Olejkovej. 
 



13. Diskusia 

- p. Tvaružková navrhuje smetné nádoby pri bytovkách umiestniť tak, aby neprekážali pri 

výjazde vozidiel 
- p. Surovčák navrhuje vysadiť stromčeky okolo čističky  
- p. Kekelyová, doporučila p. starostovi, aby sa informoval ohľadom futbalového ihriska, kým 

neprejde zákonom stanovená lehota. 

 

13. Záver 

Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Ing. Miroslava Kekelyová 
 

2. Overovateľ: 

Ján Tarana 
 

 
 
 

 Radoslav Ďuroška 
 starosta obce 

 

-  

 

 


