
 

 

Záznam 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 23. júna  2017. 

 

Prítomní: 

Radoslav Ďuroška, starosta obce, 

Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ  

Jana Tvaružková,  poslanec OZ 

Anna Ďuratná, poslanec OZ       

Ján Tarana, poslanec OZ     

     

Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce                                               

 

Ďalší prítomní: Anna Švaňová, Dana Šošková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Záverečný účet obce Ochodnica 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver. 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal na dnešnom zasadnutí všetkých prítomných poslancov 

a oboznámil ich s dnešným programom. 

Oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je verejné a nahráva sa na diktafón. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

Starosta obce určil  členov návrhovej komisie: p. Ing. Kekelyová, p. Tarana 

Overovateľov zápisnice: p. Tvaružková,  p. Ďuratná 

Zapisovateľka: Dana Šošková 

 

3. Záverečný účet obce Ochodnica 

Správu k záverečnému účtu predniesol p. kontrolór obce, kde navrhol schváliť 

záverečný účet s výhradami. 

p. Tvaružková – predniesla svoje pripomienky k záverečnému účtu obce Ochodnica, 

                           a nebude hlasovať, kým sa to neopraví, 

 



p. Tvaružková – vypísala si všetko čo nesúhlasí, 

p. kontrolór – správa k vode, 

p. Tarana – treba dať vodomer z hlavného prívodu rezervára dolu pod vlek, je tam    

                   stále močiar, 

starosta obce – s vodou sú stále problémy, poruchy sa nedajú určiť, diskutoval to so  

                        Sevakom, treba túto vodu dať do správy Sevaku, inak bude stále  

                        stratová, 

p. Tvaružková – nie sú vyčíslené všetky nedostatky, 

p. kontrolór – treba dať námietky, 

p. Kekelyová – akú máme výhodu zo zmluvy o energii, 

p. Tvaružková – kvôli jednej veci sme tu vždy 2x, vždy 2 zastupiteľstvá, 

                           nesúhlasí so záverečným účtom. 

 

4. Rôzne 

- žiadosť p. Blahu Miroslava a Ing. Milana Olejku  - oz navrhuje, aby menovaní 

konkretizovali svoju žiadosť, 

- žiadosť ZŠ o uvoľnenie finančných prostriedkov – oz navrhuje vyzvať riaditeľku ZŠ, 

aby predložila plnenie rozpočtu k 31.5.2017, 

- žiadosť MŠ o navýšenie rozpočtu o 1200 € - oz navrhuje vyzvať riaditeľku MŠ  nech 

pripraví rozpočet pre pomocnú silu a zároveň sa informuje na Úrade práce, či 

nedávajú dotácie na takéto pozície  

- žiadosť Rko o finančný príspevok /36 detí – oz schvaľuje dotáciu pre Rko vo výške 

500 €, 

- mažoretky prečo majú príspevok 1000 €, 

- starosta informovať prítomných poslancov, že od 1.7.2017 bude namiesto p. Čavajdu 

vykonávať stavebný referát nová zamestnankyňa zo Zborova, 

- ďalej starosta obce poprosil prítomných poslancov o pomoc na FF – pre Čechov 

a Poliakov, 

- p. Tvaružková – môže prísť, 

- p. Tarana – ak to bude stíhať pomôže, 

- ostatné body sa prekladajú na budúce zasadnutie OZ. 

 

 

 

 


