
Záznam 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 24. júna 2016. 

 

Prítomní: 

Radoslav Ďuroška, starosta obce, 

Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ      

Ing. Milan Mizera, poslanec OZ       

Anna Ďuratná, poslanec OZ       

Ján Tarana, poslanec OZ     

Miroslav Mozoľ, poslanec OZ     

Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce                                               
 

Ďalší prítomní: Pavol Gúcky, Anton Bugáň, Július Tarana, Margita Funteková, Alena Vlčková, Andrej 

Ďuratný, Milada Hodasová, Jana Kolenová, Anna Švaňová,  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesenia 
4. Úprava rozpočtu č. 2/2016 
5. Záverečný účet Obce Ochodnica 
6. Návrh VZN č. /2016 o  odpadoch 
7. Plán kontrol – kontrolóra na 2. polrok 2016 
8. Vodovod Ochodnica 
9. TKO – chatári 
10. Folklórny festival Ochodnica 2016 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver. 
 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal na dnešnom zasadnutí všetkých prítomných poslancov a občanov. 

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

Určil  členov návrhovej komisie: Ing. Milan Mizera, Miroslav Mozoľ 

Overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Kekelyová, Ján Tarana 

Zapisovateľka: Dana Šošková 

Nakoľko je tu viac občanov, predložiť zmenu poradia v programe. 

Zmena bola jednohlasne poslancami schválená. 

2. Vodovod Ochodnica 

Prítomných o stave a problematike vodovodu oboznámil pracovník Pavol Gúcky, ktorý 

informoval  prítomných o odpisoch vody z vodomerov a o plombovaní šróbení. Podľa faktúr 



sa spotreba vody znížila, namontovali sa nové vodomery, aj tak sú ešte stále čierne odbery, 

treba kontrolovať aj či majú obecnú vodu aj skupinové vodovody. 

 

3. Rôzne. 

a) - Tarana Július, prípis ohľadom Šerkova, 250 súkromníkov prišlo o svoj les, hranice sú 

posunuté o 200 m,  

Vlčková Alena, predseda Urbariátu pozemkové spoločenstvo – hranice majú určené 

správne, žiadne parcele nikomu nezobrali, 

Funteková Margita – je to nesprávne zamerané, 

Starosta obce – my to tu nevyriešime, obec nezasahuje do sporov dvoch subjektov, 

                             Obec doporučuje  tento spor riešiť súdom, ináč sa to neurovná. 

Bugáň Anton – musíme vstúpiť do rokovania s Obcou Ochodnica, ohľadom nehnuteľnosti  

                            Pri Vajcovke – vlastníctvo priznané Urbariátu 

Funteková Margita – už keď je tu, chce upozorniť na cestu okolo nich, je v hroznom stave,  

                                      a na kosenie cintorínov, 

b) Žiadosť o uvoľnenie zadržaných finančných prostriedkov 

- žiadosť predložila pani riaditeľka ZŠ Mgr. Hodasová, zároveň informovala 

i o organizačnej štruktúre školy na budúci školský rok, 

9. TKO chatári 

- O žiadostiach chatárov na zníženie poplatku TKO pre chatárov informoval prítomných 

pán starosta,  

-  treba postupovať podľa zákona. 

 

4. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí previedol kontrolór obce pán Stanislav 

Jančiga. 

Uzn.20/2015 – doplniť členov komisie – sociálna komisia –p. Tvaružková – predseda, 

Členovia – Ing. Alena Myšiaková, Bc. Viera Radolská. 

5. Úprava rozpočtu č. 2/2016 

- O úprave rozpočtu informovala p. Švaňová , ekonómka obce. 

6. Záverečný účet  

- Informáciu o záverečnom účte Obce Ochodnica informovala p. Švaňová, ekonómka 

obce. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu – návrh prijať opatrenia na 

zamedzenie čiernych odberov. Kontrolór obce predložiť správu k návrhu záverečného 

- Účtu na rok 2015. 

7. Návrh VZN č.   /2016 o odpadoch 

- o návrhu VZN o odpadoch informovala pracovníčka OÚ p. Mgr. Kolenová  Jana, 

- zberné miesta sa určia a zverejnia na internete, je potrebné aby sa ľudia naučili 

separovať, v obci sú kontajnery na papier, na flaše, na plasty ... 

8. Plán kontrol na 2. polrok 2016 

- o pláne kontrol na 2. polrok 2016 informoval prítomných pán hlavný kontrolór  Ing. 

Stanislav Jančiga. 

9. TKO – Chatári  

- tento bod bol prejednaný na začiatku 

10.  Folklórny festival 



- Starosta obce informoval prítomných o folklórnych slávnostiach, vyzval prítomných 

poslancov, ak by niekto chcel pomôcť, mať na starosti Poliakov alebo Čechov, 

- P. Kekelyová- mohla by v nedeľu prísť, 

11. Kultúrny dom 

- o prácach v kultúrnom dome informoval pán starosta, robí sa tam výmena okien 

a dverí, bude potrebné prerobiť kúrenie, samostatný kotol, a bude sa musieť 

temperovať teplota. 

12. Rôzne 

- Schválenie poplatku – vyjadrenie OÚ za 10 parcel – poplatok 3 €, 

- Žiadosť  Slovenskej pošta – slovenská pošta by chcela zrenovovať miestnosť,  

- p. starosta informoval o ukončení prenájmu miestnosti po všeobecnom lekárovi , 

môže sa táto miestnosť prenajať alebo prideliť niekomu s podmienkou, že akonáhle 

by sme našli lekára pre obvod, musí byť miestnosť uvoľnená, 

- p. Ďuratná Anna požiadala prítomných , či by nemohla byť miestnost aj s týmito 

podmienkami poskytnutá Folklórnej skupine, a  v prípade potreby pre lekára bude 

uvoľnená, 

- Róbert Marčan, či by sme nechceli kúpiť dom pre obecné účely – cena 45 tis. €, 

- Starosta obce informovať prítomných o potrebe cesty pri bytovkách – je potrebné a 

odkúpiť pozemok o p. Letku, 

- Žiadosť Jolana Malíková – žiada o pouličné svetlo,  

- Pavol Mizera – žiadosť o prenájom  pozemku  pri rodinnom dome č. 225, jedná sa 

o parc.č. KN C 2136 totožná s parcelou PK E 6705 na účely parkovania motorového 

vozidla a skládky dreva – zamieta sa, tento pozemok už v minulosti bol prejednávaný 

- Inému občanovi a taktiež sa zamietol,  

- Šošková Dana – schválenie zápisov do kroniky , 

- Mozoľ Miroslav – treba sa pozrieť na ten svetelný bod čo sme tu už riešili, 

- Múčka Jozef – vyčistenie pod mostom pri jeho rodinnom dome, starosta obce – toto 

mali robiť štátne lesy, boli vyzvané aj prisľúbili, no do dnešného dňa sa nič nedialo. 

-  

Diktafónový záznam tvorí prílohu zápisnice a je k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

 

 

 

 


