Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. septembra 2015.
Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

Ďalší prítomní:
Andrej Ďuratný, Ing. Róbert Šinály, Tomáš Kubala, Mgr. Milada Hodasová, JUDr. Miloš
Marčan, Pavol Gúcky, Ľuboš Mackovčák, Anna Švaňová, Dana Šošková – zapisovateľka.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Materská škola, Základná škola
5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015
6. Úprava rozpočtu
7. Voda
8. Plán činnosti kontrolóra obce
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Záver

l. Otvorenie
- prítomných poslancov a občanov privítal starosta obce a oboznámil ich s dnešným
programom. Starosta obce zrušil bod č. 6 – úpravu rozpočtu, ktorý bude prejednávaný na
budúcom zastupiteľstve.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- starosta obce navrhol :
- návrhová komisia: Ing. Milan Mizera, Ing. Miroslava Kekelyová
- overovatelia zápisnice: Stanislav Surovčák, Ján Tarana
- zapisovateľka: Dana Šošková
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesenia
- kontrolu uznesení prijatých na predchádzajúcom OZ previedol p. kontrolór obce.
Pripomienky:
- Ing. Mizera – losovanie umiestnenia detí v MŠ, treba zvoliť kľúč k prijatiu detí do MŠ,
preverenie stavu mostov v obci, osvetlenie pri p. Mozoľovi,
- Ing. Kekelyová – kto bol privolaný ako odborník na školstvo,
veľké nánosy pod mostami – u Múčku, upozorniť Štátne lesy
a Povodie Váhu,
- P. Švaňová – pohľadávky
- P. Surovčák – treba osvetlenie dať do rozpočtu

Starosta obce dal odsúhlasiť zmenu poradia bodov programu, aby boli najskôr prerokované
pripomienky občanov, ktorí sa zúčastnili obecného zastupiteľstva.
Program bol jednohlasne schválený.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Rôzne
- Tomáš Kubala – spýtal sa, či si súkromne môže natáčať tento rozhovor, starosta – nemôže,
OZ je nahrávané na obecný diktafón.
p. Kubala – p. Dančík sype trávu blízko plotu,
p. starosta – táto situácia sa rieši už dlhšiu dobu, bol tam i p. Čavajda
p. Surovčák – pôjde sa tam pozrieť aby to poriešil aj na neutrálnej pôde.
-

-

-

P. Mackovčák Ľuboš – chce aby mu obec odpredala pozemok oproti jeho rod. domu,
Jedná sa o pozemok kat.územie Ochodnica, vedený na LV č. 6653, ku KNE parcele
6550 orná pôda o výmere 378 m², kde obec je v podiele 3/40-tina, čo by konečná suma
za odpredaj predstavovala sumu 368,55 €.
Starosta obce – informoval o tom, že bol na súde, kde má p. Mackovčák podané
vysporiadanie pozemkov, ale starosta nesúhlasil s odpredajom, nakoľko len OZ je
kompetentné a musí dať súhlas k odpredaju,
OZ nesúhlasí s odpredajom, nakoľko obec v tejto lokalite vlastní vlek a toto je jediný
prístup k tomuto zariadeniu.
Miloš Marčan, informoval prítomných o nebezpečnosti cesty okolo p. Mozoľa, jedná sa
o cestu, ktorá je hlavne v zimnom období nebezpečná, nakoľko i pracovníci odvozu TKO
tam mali problém, treba túto cestu častejšie posypávať, a poriešiť bezpečnosť tejto cesty,
Trebalo by vykášať trávu okolo bytoviek, a riešiť i osvetlenie v tomto roku.

4. MŠ, ZŠ
Starosta obce ospravedlnil p. riaditeľku MŠ, ktorá sa nemohla zúčastniť jednania, nakoľko
mala zaplatený pobyt.

ZŠ – informáciu o organizácii ZŠ podala poverená riaditeľka Mgr. Milada Hodasová.
Informovala prítomných o organizácii v škole, ona je poverená riaditeľkou na ½ rokoa,
zástupca je p. Lomčíkova, o zámeroch školy na tento školský rok, zapájajú sa do projektov,
ktoré vedú k zkvalitneniu výučby žiakov.
Zároveň požiadala o uvoľnenie zadržaných finančných prostriedkov.
Prítomní: 5
Za: 4
Zdržal sa: 1
Proti: 0
7. Voda
Starosta obce informoval prítomných o havarijnom stave na vode, kde sa stále vyskytujú nové
poruchy, je potrebné vymeniť za nové potrubie. Ďalej informoval o novom správcovi
vodovodu - p. Pavol Gúcky z Nesluša je ochotný spravovať náš obecný vodovod. Mesačná
mzda bude 500 € v hrubom.
Navrhuje, aby občania, ktorí nemajú zaplatené poplatky nad 100 € boli vyzvaní k zaplateniu,
v prípade, že nezaplatia do stanovenej lehoty, sme nútení ich dať exekútorovi.
Spoločne s poslancami sa dohodli, že takýto občania budú najskôr predvolaní na obecný úrad,
za prítomnosti starostu a poslanca, do ktorého obvodu občan patrí a dohodnú sa na termíne
zaplatenia alebo na splátkovom kalendári.
5. Plnenie rozpočtu
O plnení rozpočtu informovala prítomných poslancov p. Švaňová – ekonómka obce, ktorá
zároveň odpovedala i na dotazy poslancov.
p. Kekelyová – vyúčtovanie plesu, FF
8. Plán kontrolnej činnosti obce
- Kontrolór obce predložil „Plán kontrolnej činnosti“ a informoval prítomných o tejto
činnosti.
Ing. Kekelyová – plán kontrolnej činnosti na II. polrok bol predložený oneskorene,
10. Rôzne
- starosta obce informoval prítomných, že od 01.01.2016 podľa zákona budeme musieť ako
obec zabezpečiť kompostéry, toto sa vybavuje cez projekt na predchádzanie vzniku
bioodpadu, kde sa spojilo viac obcí, a ako väčší celok je tento projekt priechodnejší, je tam
spoluúčasť 7.632,-- €.
Jednohlasne schválené.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ďalej pán starosta oboznámi prítomných o proteste prokurátora na VZN proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Ochodnica č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území Obce Ochodnica.
Prerobí sa 4 bod tohto VZN, nakoľko to vracali všetkým obciam.
-

Sťažnosť nájomníkov bytoviek na hospodársku budovu a hnojisko p. Kantoríka
v blízkosti bytoviek,

-

Žiadosť p. Ľuboša Gavlasa o odber elektrickej energie z vodojemu Ochodnica Šerkov, na
pozemok v k.u. Ochodnica LV 1144.

Pripomienky poslancov:
Ing. Mizera – naše detské ihrisko – či sa robia revízie,
Cesta okolo Milana Ságoša – osvetlenie
Cesta u Koptáka – orezanie vegetácie,
Cesta od chaty ku Vl. Radolskému – vyznačenie park. Miest s platení,
Informoval – spolu s p. Milošom Marčanom a p. Róbertom Šinálym navrhli
stĺpiky na hl. cestu na odbočovanie, aby sa zabránilo predchádzaniu vodičov
v križovatke,
p. Surovčák – aj pri MŠ treba orezať,
Ing. Kekelyová - medzi obcou a OZ nie je dobrá spolupráca,
p. Tarana – osvetlenie pri Kantoríkovi – vyšný koniec
p. Surovčák – obecný rozhlas je pomaly nefunkčný
p. Ing. Mizera – zistí ako je to s bezdrôtovým rozhlasom.

11. Záver.
Nakoľko nebolo viac pripomienok zo strany poslancov a občanov, starosta obce zasadnutie
ukončil.

