
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. decembra  2020. 

---------------------------------------------------------------------4-------------------------------------- 

 

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. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ 

                

                p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

Ďalší prítomní:  

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola  uznesení 

4. Dodatok č. 3 k VZN 1/2013 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

5. Úprava rozpočtu 

6. Preplatenie dovolenky starostovi obce 

7. Odmena hlavnému kontrolórovi 

8. Nájom priestorov nad pohostinstvom p. Kučerovej pre Urbár 

9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. Záver. 

 

1.Otvorenie 

   - starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom, 

poslanci program jednohlasne schválili. 

Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu programu. 

Za: p. Karol Šamaj, Mgr. Jaroslav Tarana, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin   

      Turčák 

Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

  

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

     Do návrhovej komisie určil:     p.  Martin Kuchta, p. Mgr. Jaroslav Tarana 

     Overovatelia zápisnice:            p. Anna Ďuratná, p. Ján Tarana 

     Zapisovateľka:                          p. Šošková Dana 

 



 

3. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení predniesol  hlavný kontrolór obce p. Stanislav Jančiga. Prítomných 

poslancov oboznámil s plnením uznesení prijatých na predchádzajúcom obecnom 

zastupiteľstve. 

K uzn. č. 68 a 69/2020 nebol prijatý termín plnenia, nebolo možné vyhodnotiť úlohu a 

prítomní poslanci schválili predĺženie termínu plnenia do 31.1.2021. 

 

 

4. Dodatok č. 3 k VZN 1/2012 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne   

    odpady a drobné stavebné odpady 

K uvedenému dodatku sa vyjadril poslanec p. Turčák s tým, že finančná komisia sa dohodla 

na navýšení poplatku za odvoz TKO na 20 € na osobu a rok, teda zo 16 € na 20 €. 

Tento dodatok bol s pripomienkami poslancami OZ jednohlasne schválený 

 

 

5. Úprava rozpočtu 

Ekonómka obce p. Švaňová informovala o úprave rozpočtu, poslanci mali predložené 

rozpočtové opatrenie č. 7 a rozpočtové opatrenie č. 8. 

p. Turčák informoval, že finančná komisia odporučila asfaltovanie verejného priestranstva 

pred ZŠ Ochodnica a finančné prostriedky budú na túto činnosť presunuté z CVČ. 

Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 7 a rozpočtové opatrenie č. 8. 

 

 

6. Preplatenie dovolenky starostovi obce 

Starosta obce požiadal o preplatenie dovolenky – 10 dní, nakoľko dovolenku si nemohol 

vyčerpať, vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť i v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou 

pandémie. 

K uvedenému bodu mal pripomienku p. Mgr. Jaroslav Tarana – vzhľadom k terajšej situácii 

pandémie súhlasí, no v budúcnosti určite nie. 

Poslanci žiadosť starostu obce jednohlasne schválili. 

 

 

7. Odmena hlavnému kontrolórovi obce 

Pán starosta obce predniesol návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 % 

z hrubého ročného platu. 

Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

8. Nájom priestorov nad pohostinstvom p. Kučerovej pre Urbár 

K uvedenej žiadosti sa vyjadril p. hlavný kontrolór, ktorý upozornil na dodržiavanie zákona 

o majetku obce, 

- p. Turčák – urbár dáva obci vždy finančnú pomoc, navrhuje  symbolickú sumu, 

- p. Švaňová – ročne platia 61 € v priestoroch požiarnej zbrojnice, 



- starosta obce – navrhuje 5 € mesačne a navrhuje tiež pripraviť s kontrolórom  

prejednať to na budúcom OZ, už s pripraveným návrhom o prenájme, 

- p. Kuchta – navrhuje dať do zmluvy p. Kučerovej, aby to ona mohla prenajať tretej 

osobe, 

- p. Tarana Jaroslav Mgr. – nemôžeme niekomu nadiktovať za koľko má prenajímať, 

tiež súhlasi dať to do budúceho OZ, 

Poslanci súhlasia s prenájmom priestorov pre Urbár, s tým, že na budúce OZ správa 

obce pripraví podklady k prenájmu priestorov. 

 

- Termín budúceho zasadnutia bude 28. decembra o 15.00 hod. 
 

 

9. Rôzne 

- starosta obce informoval o správe NKÚ – kontrola bola úplne na všetko, boli tam iba 3 

chyby administratívne. 

Poslanci uvedenú Správu o kontrole NKÚ berú na vedomie. 

- Starosta infomoval prítomných o tom, že v Kysuckom Lieskovci mali OZ, a poslanci 

chcú ísť samostatne iba Kysucký Lieskovec do kanalizácie. 

- P. Švaňová – navrhla poslancom, aby si vo svojich obvodoch odkontrolovali psov, 

                      nakoľko bol úbytok platieb za psov o 40 psov, 

p. kontrolór predniesol prítomným poslancom návrh členov do inventarizačnej 

komisie, inventarizácia sa začne od 21.12 a bude ukončená 30.1.2021. 

 

 

10. Diskusia 

- p. Šamaj informoval prítomných poslancov, že dňa 3.12. sa uskutočnila zasadnutie komisie, 

ktorá bola poverená OZ zo dňa 27.11.2020 – Výzva pre verejné obstarávanie – údržba, oprava 

verejného osvetlenia, dodávka el. energie a vianočné ozdoby, 

- kontrolór obce – cena bola privysoká, treba rozpísať koľko je hodín práce, sadzba, koľko 

stojí materiál, ak toto nebude napadne to, dá to aj na prokuratúru, 

- Mgr. Jaroslav Tarana – či by sa nemohlo vypnúť verejné osvetlenie po 22 hodine večer,  

- p. Šamaj, navrhuje, aby sa okolo ihriska v ZŠ urobilo zhutnenie a dať okolo brániek, ak 

zostalo ešte niečo z materiálu, ďalej navrhuje zámok na rozvádzač, 

- p. Ďuratná – či sa bude robiť na vyšnom konci vodovod, nakoľko obyvatelia tam majú kalnú 

vodu, vzhľadom k tomu, že sa tam robí ťažba, obecná voda má nízky tlak. 

. 

11. Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  

  


