Záznam
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 24. novembra 2017.
Prítomní:
Radoslav Ďuroška, starosta obce
Anna Ďuratná, zástupca starostu obce,
Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Jana Tvaružková, poslanec OZ
Stanislav Surovčák, poslanec OZ
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Ján Tarana, poslanec OZ
Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
Ďalší prítomní: Anna Švaňová, Zdenko Žabka, Mgr. Milada Hodasová, Dana Šošková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Kontrola uznesení
Návrh rozpočtu Obce Ochodnica na r. 2018
Úprava rozpočtu č.5
Rôzne – žiadosti
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie viedol starosta obce Radoslav Ďuroška, privítal prítomných
poslancov a oboznámil ich s dnešným programom.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Starosta obce navrhol členov :
návrhovej komisie: p. Ing. Mizera Milan
p. Ing. Kekelyová Miroslava
overovatelia zápisnice: p. Ďuratná Anna
p. Tvaružková Janka
zapisovateľka: Dana Šošková

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedol kontrolór obce p. Jančiga Stanislav,
- p. Kekelyová – ak sa uznesenie nepodpíše, treba nám to zaslať, aby sme ho videli,
ktoré je podpísané alebo nie, - treba urobiť najdôležitejšie mosty,
- p. Žabka Zdenko – návrh rozpočtu – pozemok od fary/,
- p. Mizera – urobiť 2 mosty, urobiť prieskum a potom vyčleníme peniaze,
- p. Tarana – zábradlie pri Pálenici,
- p. starosta – p. Halúska mal doniesť rozpočet koľko bude stáť / T: do konca roka,
- kontrolór – treba znovu schváliť uznesenie, dnes je posledná možnosť – uzn.
Petránky,

p. Starosta obce privítal p. riaditeľku ZŠ – p. Hodasovú, ktorá informovala prítomných
čo sa v škole robí, na čo sa využívajú finančné prostriedky, ako sa pomaly renovujú
a modernizujú učebne, čo všetko ešte treba urobiť.
- p. Kekelyová – chceli by sme správu – mesačne, kde sa dávajú fin. prostriedky, na čo
sa použili, prehľad príjmov a výdavkov.
Návrh rozpočtu na r. 2018
Starosta obce prítomných informoval, čo by sa malo v roku 2018 robiť,
- MŠ – zrenovovať kúrenie, kult. dom – ríne, vymeniť dvere,
- Verejné osvetlenie – od p. Lykovej po p. Lazárka,
- Informoval o budovaní cyklistickej trasy,
- p. Mizera – nedá sa urobiť cesta okolo železnice do Kys.N.Mesta, ale cyklotrasa
ide?
- p. starosta – schody na dolnom cintoríne – veľká investícia, i oplotenie na hornom
cintoríne, asfaltový chodník,
rozhlas investícia 10 – 15 tis.€,
príspevok na opravu organu v kostole,
- P. Ďuratná – cesta pri Ďugľovi – dať tam rúry,
obnoviť spoluprácu s Kysačom,
- Starosta – chceli by sme obmurovať zastávky, obložiť drevom,
- p. Kekelyová – cesta na Vršku, treba prejsť všetko a opraviť, hlavne priepusty,
pri MŠ je veľmi zlý
p. Tarana – priepusty pri Štefanovi Ságošovi, u p. Ďuratnej pri obchode.
4. Úprava rozpočtu.
Pripomienky:
- p. Tvaružková – rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom - je tam rozdiel,

Rôzne.
starosta – informoval prítomných poslancov o Správe nezávislého auditora – berie sa na
vedomie,
- žiadosť MŠ o zrušenie poplatkov v MŠ – pre deti v opatere p. Kunovej, /nie je prijaté
VZN, nikto nie je oslobodený od poplatkov/,
- príspevok ZO Jednoty dôchodcov ,
- žiadosť o umiestnenie automatu na kahance na cintoríny,
p. Tvaružková – mohli by sme kúpiť a získané peniaze do obecnej pokladne, na
prehodnotenie na budúce OZ,
p. Surovčák – ako bude z toho profitovať obec,
- žiadosť o preplatenie 10 dní dovolenky starostovi obce, /všetci za/,
- starosta – PHSR – na roky 2017 – 2021 - niektoré veci by bolo dobré aby tam zostali,
opravuje sa to,
- p. Kekelyová – na budúce zastupiteľstvo - územný plán obce,
p. kontrolór - zaslať správu z CVČ, nebola zaslaná,
- p. kontrolór – p. riaditeľka CVČ bola PN,
-

-

starosta – oboznámi prítomných poslancov o akcii „Vianočné trhy“.

Budúce obecné zastupiteľstvo bude 14.decembra 2017 o 17.00 hod. .

