Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. januára 2020.
---------------------------------------------------------------------4-------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,
p. Karol Šamaj, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Martin Turčák, poslanec OZ
p. Ing. Staislav Jančiga, kontrolór obce
Ďalší prítomní: Andrej Ďuratný, Anton Bugáň, Miloš Marčan
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Cyklotrasa
5. Základná škola Ochodnica
6. Projekt kultúrneho domu
7. Kanalizácia
8. Správa zo zasadnutia bytovej komisie
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.
1.Otvorenie
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom,
poslanci program jednohlasne schválili.
Starosta obce vyzval poslancov o doplnenie bodu programu, nakoľko pán kontrolór obce dať
do programu zaradiť bod: Plán hlavného kontrolóra obce Ochodnica.
Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu programu.
Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, 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. Šamaj Karol, Ing. Mizera Milan
Overovatelia zápisnice:
p. Tarana Ján, Turčák Martin
Zapisovateľka:
p. Šošková Dana

3. Kontrola uznesenia
Kontrolór obce informoval prítomných poslancov o plnení uznesení.
Na základe požiadavky od p. Ing. Mizeru Milana – ohľadom uzn. č. 24/2019 o zverejnenie
poradovníka žiadateľov na nájomné byty na web stránke obce – podľa vyjadrenia starostu
obce nie je možné zverejňovať na web stránke obce údaje o občanoch prípadne osôb
uchádzajúcich sa o pridelenie nájomných bytov (zverejňovanie osobných údajov). Zoznam
uchádzačov o pridelenie nájomných bytov bude uložený na sekretariáte starostu a bude
kedykoľvek sprístupnený poslancom OZ. Pán kontrolór doporučuje dané uznesenie zrušiť.
Poslanci OZ uzn. č. 24/2019 zrušila jednohlasne.
Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin
Turčák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
P. Ing. Mizera poznamenal, že máme bytovú komisiu, v prípade, že bude voľný byt, rozhodne
o jeho pridelení bytová komisia.
Starosta obce navrhol príspevok na používanie telocvične a multifunkčného ihriska, aby sa
pokryli náklady.
-

P. Turčák Martin – treba v telocvični pokryť aspoň náklady.

Ohľadom uznesenie p. Mackovčáka – starosta obce prečítal prítomným poslancom list od
stavebného úradu, v ktorom odporúčajú dať tento spor na občiansko-právny súd.
Uznesenie – žiadosť p. Šadláka Jozefa – bola mu zaslaná odpoveď na doloženie ostatných
materiálov,
ktoré do dnešného dňa nedoložil.
Pán kontrolór obce navrhuje, aby bola iba jedna zapisovateľka na písanie zápisníc, pripravia
sa i návrhy uznesení. Ďalej navrhuje plán zasadnutí OZ a to nasledovne:
13.3., 24.4., 26.6., 28.8.,. 30.10. Obecné zastupiteľstvá na funkčné obdobie bude pravidelne
párny mesiac posledný piatok.
OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ.
Poslanci jednohlasne schválili, zároveň berú na vedomie správu o kontrole plnenia prijatých
uznesení za rok 2019.
Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin
Turčák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Cyklotrasa
Starosta obce informoval o sedení 7. Januára 2020 v Kysuckom Novom Meste, kde malo
Združenie obcí – rokovali z VUC, spracujú víziu, išli by sme do projektu na Podporu regiónu.
Je potrebná zmluva a potrebné schváliť uznesenie.
p. Turčák Martin – aká je predbežná trasa

Starosta obce – trasa je medzi Kysucou a železnicou.
p. Bugáň – Ochodnica – Dunajov /je to pozemok urbáru Ochodnica, ak sa bude niečo diať, tak
je potrebné toto dať na spoločenstvo, chystá sa schôdza a treba sa dohodnúť.
Ing. Milan Mizera – má iba štylizačnú pripomienku, inak nemá problém s predmetnou
zmluvou (bod 2 – súhlasí s obstaraním – treba štylisticky upraviť.
OZ jednohlasne schvaľuje.
Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin
Turčák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Základná škola
Starosta obce informoval o dianí v základnej škole, vysvetlil prítomným poslancom,
nakoľko je riaditeľka ZŠ na PN, p. zástupkyňa sa vzdala zastupovania, bol nútený byť ako
štatutár ZŠ, nechceme aby sa škola zatvorila, rieši sa sťažnosť učiteľov, ako ďalej pokračovať
v tejto situácii nikto nechce nič dať písomne,
P. kontrolór – robia sa nové smernice, učitelia na roč. 1.4 nemajú čo učiť roč. 5-9, roč. 5-9
učia predmety a nemajú kvalifikáciu, pani riaditeľka sa k tomu nevyjadruje.
p. Turčák – ak je starosta ako štatutár za ZŠ, navrhuje, aby sa na toto obdobie riešenia
ponechalo 60 % odmien.
OZ schvaľuje jednorázovo na mesiac február 60% zo základného platu.
Poslanci jednohlasne schválili.
Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin
Turčák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Projekt Kultúrneho domu
Starosta obce informoval o projekte na Kultúrny dom – názov projektu je „Revitalizácia
priestranstva pred kultúrnym domov v Obci Ochodnica. Zrušila by sa stará dlažba, múr,
urobili by sa 2 altánky.
p. kontrolór – mal by byť nejaký kalendár, urobiť stránku na obsadenosť kultúrneho domu,
nie je prehľad o akciách, navrhuje , aby sa dalo p. Pitoňákovi zriadiť stránku na
obsadenosť.
OZ berie na vedomie informáciu o projekte „Revitalizácia priestranstva pred kultúrnym
domom v Obci Ochodnica.

7. Kanalizácia
Starosta obce informoval prítomných poslancov o výzve opäť ísť do kanalizácii v našej
obce, napísali sme list Obci Kysucký Lieskovec, musíme čakať na rozhodnutie OZ
z Kysuckého Lieskovca, nakoľko pred niekoľkými rokmi za bývalej starostky Kysucký
Lieskovec nechcel ísť do tejto výzvy.

Jedná sa hlavne o to, že podľa nového zákona teraz musia občania predkladať doklady, kedy
bola vyvezená žumpa.
OZ berie na vedomie informáciu o kanalizácii.
8. Správa zo zasadania bytovej komisie
p. Ing. Mizera Milan informoval o zasadnutí bytovej komisie, ktorú tvorí p. Ing. Mizera
Milan, Martin Turčák, Karol Šamaj, je potrebné pravidelne vypracovať nájomné zmluvy,
ďalej informoval o problémoch, bytovka č. 820 – prestup tepla, na rozdiel od bytovky 821,
nie je zateplený strop, požiadali nás o finančný príspevok. Ďalej nie sú tam lapače snehu,
tvoria sa tam cencúle, kde hrozí riziko úrazu. Bytový nájomníci upozorňujú na vyrušovanie
zle nastavenej ČOV-ky – je hlučná a niekedy beží aj celú noc.
Bytový dom 820 a 821, potreba opravy dverí na pivnici, aj zápach z odvetrávačov pár, treba
zistiť, či sú tam nainštalované klapky. P. Princ Baitoukou upozornil na terénne úpravy zo
strany od hlavnej cesty, ďalej sú problémy v prípade nových nájomníkov na spoločné
upratovanie.
S bytovými dôverníkmi sme prediskutovali aj kamerový systém, že nemajú problém, aby tam
bol nainštalovaný, ďalej je potrebné spenenie plôch pod kontajnermi bytového domu 820,
stojany na prášenie kobercov, do budúcna by bolo dobré uvažovať o inštalácii hlavných
vchodov na otváranie na čipové karty.
9. Plán hlavného kontrolóra
Pán kontrolór informoval o Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Ochodnica na I. polrok 2020.
Pán Ján Tarana - navrhol, či sú opodstatnené fin. prostriedky v MŠ,
Pán kontrolór doplnil do Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 ešte kontrolu
mzdovej a personálnej agendy MŠ Ochodnica.
Hlasovanie:
Za: p. Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin
Turčák
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Mizera Milan
10. Rôzne
- starosta obce informoval o preplatení faktúry pre FS Kýčera, ktorá bola z minulého roka,
- Ing. Milan Mizera – na začiatku volebného obdobia sa tu hovorilo o zriadení kamerového
systému, aby zastupiteľstvá mohli byť nahrávané, v akom je to stave, do dnešného dňa nikde
nie je to v zápisnici, v akom je to stave,
Nakoľko nebolo viac pripomienok, starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: p. Martin Turčák
p. Ján Tarana
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