
 

                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19. februára 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce  

                p. Karol Šamaj, zástupca starostu 

                p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

                p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

                p. Martin Turčák, poslanec OZ 

                Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

                Mgr.Jaroslav Tarana, poslanec OZ 

                p. Ján Tarana, poslanec OZ 

 

Ďalší prítomní: p. Červená Dana, Ing. Stanislav Jančiga, RNDr. Edita Brisudová. 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Kontrola uznesení 

4. Voda 

5. Úprava rozpočtu 

6. Cyklotrasa 

7. COVID - 19 

8. CVČ - rozpočet 

9. Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver. 

 

1.Otvorenie 

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

Predseda komisie p. Ing. Milan Mizera požiadal o doplnenie bodu č. 10 – o činnosť  komisie   

bytovej, stavebnej a životného prostredia.  

Hlasovanie za zmenu programu. 

 

OZ schvaľuje zmenu programu:  

Za : 7                                   Proti: 0                            Zdržalo: 0 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

     Do návrhovej komisie určil:     Ing. Milan Mizera, p. Karol Šamaj 

     Overovatelia zápisnice:            p. Martin Kuchta,  Anna Ďuratná 

     Zapisovateľka:                          Mgr. Červená Dana 



 

 

3. Kontrola uznesení.   

Kontrolór obce predniesol kontrolu plnenia prijatých uznesení. Oboznámil poslancom, že 

uznesenie č. 13/2019, kde bol predĺžený termín do 31.3.2021 sa začalo plniť a obec má už 

vypracovaný geometrický plán. O ďalšom postupe bude informovať. K uzneseniu 68/2020 – 

odpredaj lyžiarskeho vleku dodal, že sa musíme riadiť zákonom o majetku obce, určite 

budeme potrebovať znalecký posudok. Na základe zistených skutočnosti je potrebné  predĺžiť  

termín do 30.6.2021. K uznesenie č. 69/2020 – prejednanie odpadového hospodárstva so 

spoločnosťou T+T, a.s. a okolitými obcami vrátanie KNM o spoločnom postupe odvozu 

a likvidácií komunálneho odpadu  starosta obce upozornil, že stretnutie sa nekonalo z dôvodu 

aktuálnej situácie.  Mal stretnutie s riaditeľom spoločnosti,  kde sa dohodli, že by prišiel  na 

najbližšie OZ. Termín predlžený do 30.4.2021.  

Ďalej kontrolór obce informoval o končiacej zmluve – kultúrneho domu. Navrhuje aby sa 

stretla finančná komisia s p. Milošom  Veselým, ktorý vykoná verejnú obchodnú súťaž na 

prenájom nehnuteľnosti - kultúrneho domu.  

 

Hlasovanie za predĺženie termínu uznesenia č. 68/2020. 

 

OZ schvaľuje predlženie termínu  uznesenia č. 68/2020 o odpredaji lyžiarskeho vleku do 

30.6.2021.  

Za : 7                                     Proti: 0                            Zdržalo: 0 

 

Hlasovanie za predlženie termínu uznesenia č. 69/2020. 

 

OZ schvaľuje predlženie termínu  uznesenia č. 69/2020 o odpadovom hospodárstve  do 

30.4.2021.  

Za : 7                                     Proti: 0                            Zdržalo: 0 

 

4. Voda  

Starosta obce informoval, že bol znepokojený s výškou faktúry za odber vody za mesiac 

december, kde sa nám navýšila suma za odber vody v našej obci. Starosta sa informoval  aj   

u dodávateľa firmy -   SEVAK, a.s. ohľadom spotreby vody,  bol však upozornený, že faktúra 

je v poriadku. Ďalšia faktúra už prišla prijateľnejšia. Verím, že suma bude ešte klesať.  

 

5.Úrava rozpočtu. 

 

Úprava rozpočtu – časť z výdavkov na reprezentačné, školenia, el. energiu a kultúrne akcie,   

žiadame presunúť  na položky za odhŕňanie snehu v našej obci a práce spojené 

na vodovodnom potrubím.   

 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu č. 1/2021.  

OZ v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu obce Ochodnica na rok 2021 č.1/2021. 

Za: 7                               Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 



 

 

 

6. Cyklotrasa  

 

Starosta obce informoval poslancov o ďalšom posune vo veci – cyklotrasa. Plánuje sa  

v Rudine prechod pre zvieratá – ekodukt a v obci Dunajov  zábrany pre žaby. Naša obec  bude 

musieť dať do územného plánu obce  dokresliť cyklotrasu. Aj keď sa nás to dotýka 

minimálne.  

 

7. COVID – 19.  

Starosta obce informoval poslancov o priebehu testovania COVID – 19. Snažím sa všetko 

organizovať tak, aby obec nedoplácala na testovanie. Zatiaľ  finančné výdavky boli vždy 

kryté s prímami od štátu.  

 

   

8. CVČ – Rozpočet  

 

RNDr. Edita Brisudová informovala  o situácií v CVČ. V roku 2020 za ušetrené peniaze dali 

vyasfaltovať cestu okolo školy, nakúpila sa dezinfekcia, rúška a  pracovné počítače.  Pracovné 

dohody sú napísané, žiaľ nefungujú. Uvažuje sa, že riaditeľka ZŠ  bude mať 2 zástupcov, 

z ktorých jeden zástupca bude na čiastočný úväzok zastrešovať fungovanie CVČ.  

Momentálne je to zbytočné upravovať rozpočet, nakoľko sú aktivity CVČ pozastavené.  

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie správu Centra voľného času v Ochodnici.  

 

9. Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra  

 

Boli vykonané 2 kontroly.  V materskej škôlke bola kontrola zameraná na správne zaradenie 

zamestnancov. Zmluvy boli správne uzatvorené. Zaradenie zamestnancov bolo v súlade 

s predpisom.  V oblasti uznávania odbornej praxe pre zamestnancov je potrebné vypracovať 

vnútorný predpis. V školskej jedálni máme pokles stravníkov a ak sa  situácia nezmení bude 

potrebné  upravovať úväzky.   

Ďalšia kontrola bola vykoná na Obecnom úrade. Zameraná bola na vedenie  finančných 

prostriedkov v pokladni. Kontrolou bol zistený rozdiel hotovosti v pokladni a predloženými 

pokladničnými dokladmi. Ako opatrenie bola vypracovaná  smernicu, kde sa  stanovili, 

pravidlá na vedenie pokladne, stanovil sa maximálny strop financií v pokladni na 1100 € - 

suma dostačujúca na bežné výdavky.  Platbu faktúry z pokladne sa zrušili.  

Pri kontrole zúčtovania dotácií organizáciám bolo zistené, že organizácie okrem futbalového 

zväzu vrátili časť nevyčerpanej dotácie na účet obce. Bude potrebné upraviť VZN a určiť 

hranicu na výdavky ohľadom občerstvenia. 

Vypracoval sa nový organizačný poriadok, náplne práce zamestnancom, registratúrny 

poriadok, vnútorný predpis o finančnej kontrole a nakladania s finančnými prostriedkami 

obce.  

 



OZ v Ochodnici berie na vedomie správu o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol 

v roku 2020.    

   

10. Činnosť komisie bytovej, stavebnej a životného prostredia 

Predseda komisie p. Ing. Milan Mizera informuje o stretnutiach komisie. Informoval 

o žiadostiach občanov a spôsobe ako pridelili voľný  obecný byt. Že žiadateľ spĺňal 

podmienky a potrebné doklady doložil v dostačujúcom čase.  

 

Ďalej p. predseda komisie uvádza, že je potrebná voľba nového člena komisie. Voľba je nutná 

na základe odstúpenia poslanca Martina Turčáka z komisie. Poslanec p. Martin Turčák sa 

vzdal svojho členstvá v komisií dobrovoľne, z dôvodu nedostatku času.  Pán  predseda 

navrhol do komisie p. Ing. Milana Mečára.  

OZ v Ochodnici schvaľuje pána Ing. Milana Mečára za  člena Komisie bytovej, stavebnej 

a životného prostredia.  

 Za: 7                               Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 

 

Z dôvodu odstúpenia poslanca Martina Turčáka sa musí zvoliť nový predseda finančnej 

komisie.  

 

Za predsedu navrhujem p. Mgr. Jaroslava Taranu uviedol starosta obce.  

 

OZ v Ochodnici schvaľuje  za predsedu Komisie  finančnej, správy majetku a rozvoja obce 

poslanca OZ v Ochodnici pána Mg. Jaroslava Taranu.  

Za: 7                               Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 

 

 

Novo zvolený predseda finančnej komisie uviedol, že navrhuje za ďalšieho člena komisie 

Vladimíra Hurtoša.   

 

OZ v Ochodnica schvaľuje   za člena  Komisie finančnej, správy majetku a rozvoja obce pána  

Ing.  Vladimíra Hurtoša.  

Za: 7                               Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 

 

11. Rôzne 

 

Starosta obce informoval o novej mobilnej aplikácii pre obec Ochodnica. Aplikácia bude pre 

občanov zadarmo. Aplikáciu majú viaceré obce a vyjadrujú svoju spokojnosť. V aplikácií 

budú mať občania informácie o novinkách, aktivitách, podujatiach, susedský bazár 

s občianskou inzerciou, farské oznamy, vyhľadávanie vlakových a autobusových spojov 

a ďalšie možnosti. .   

 Táto aplikácia bude stáť obec 20 € mesačne.  

 

OZ v Ochodnici schvaľuje uzatvorenie  zmluvy so spoločnosťou  adsupra s.r.o.  vo veci 

poskytovania a sprístupnenia mobilnej aplikácie na prijímanie informácií občanmi 

a zabezpečenie kontaktu občanov so samosprávou. . 



 

 

Starosta obce uviedol, že môžeme prejsť ku žiadostiam a pripomienkam občanov.  

 

Anton. V.  upozorňuje na nevhodný  stav cesty do domu smútku.  

OZ v Ochodnici berie na vedomie list pána  p. Antona V. vo veci prístupovej cesty k Domu 

smútku v Ochodnici.  

 

 

Andrej Ď. žiada o pridanie verejného osvetlenia pri dome č. 699.  

OZ v Ochodnici schvaľuje doplnenie  svetelného bodu pri dome č. 699  v súlade so žiadosťou 

pána A. Ď. doručenou na Obecný úrad v Ochodnici dňa 14.12.2020. 

 

p. Vladimír. V. žiada o odpredaj 9 m² pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Ochodnica. 

O odpredaj pozemku žiada z dôvodu, že pri dedičnom konaní a pri vypracovaní nového 

geometrického plánu vyšlo najavo, že časť oplotenia zasahuje do pozemku obce. 

 

OZ v Ochodnici chváľuje zámer odpredaja časti nehnuteľného majetku – pozemku 

z vlastníctva obce Ochodnica vo výmere 9 m² z parcely č. CKN 1316/4 v sume  20 €/m² 

osobitným zreteľom 

 

Žiadosť od Kataríny K.  ktorá žiada o odpustenie nájmu za kultúrny dom – mesiace  

Október, november a december 2020.   

 

OZ schvaľuje odpustenie nájmu p. Kataríne K. a to 50% z nájmu za mesiac október, 

november a december 2020.  

 

12.Diskusia 

 

Starosta informoval poslancov o výmene okien v Základnej škole, ktorá sa ma uskutočniť 

v blízkom termíne.  

 

13.Záver. 

 

Nakoľko nebolo viac pripomienok starosta obce poďakoval poslancom  za ich prítomnosť a  

ukončil obecné zastupiteľstvo. 

 

Overovatelia:            Martin Kuchta ............................. 

                                     Anna Ďuratná ............................. 

   

 

 

                                                                                                             Radoslav Ďuroška  
      starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


