
                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. novembra 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Prítomní  p. Radoslav Ďuroška, starosta obce  

                p. Karol Šamaj, zástupca starostu OZ 

                p. Ján Tarana, poslanec OZ 

                p. Martin Turčák, poslanec OZ 

                p. Ing Milan Mizera, poslanec OZ  

                p. Mgr. Jaroslav Tarana 

                p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

                p. Anna Ďuratná 

 

Ďalší prítomní: Červená Dana, Švaňová Anna, Ing. Stanislav Jančiga 

 

Program:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Lyžiarsky vlek 
4. Smetné nádoby 

5. Investičné akcie na rok 2021 
6. Verejné osvetlenie  
7. Správy predsedov komisií 

8. Rôzne 
9. Diskusia 

10. Záver  
 

1.Otvorenie 

      Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom OZ.  

   

Hlasovanie za program OZ:  

Za: Ján Tarana, Ing. Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin Turčák, Karol Šamaj, 

      Anna Ďuratná, Martin Kuchta. 

Proti : 0                                                   Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce  navrhol doplniť bod programu – zmena rozpočtu a Slovenský pozemkový fond.  

Hlasovanie za zmenu programu: 

Za: Ján Tarana, Ing. Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin Turčák, Karol Šamaj, 

      Martin Kuchta, Anna Ďuratná.  

Proti : 0                                                   Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

     Do návrhovej komisie určil:     p. Mgr. Jaroslav Tarana , p. Martin Kuchta 



     Overovateľ zápisnice:               p. Anna Ďuratná, Ján Tarana 

     Zapisovateľka:                          Mgr.  Červená Dana 

Hlasovanie.  

Za :  Karol Šamaj, Ján Tarana, Jaroslav Tarana, Martin Turčák a  Milan Mizera, 

         Anna Ďuratná, Martin Kuchta.                           

Proti: 0 Zdržal sa : 0 

 

3. Zmluva Slovenský pozemkový fond. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že majú možnosť sa bližšie informovať ohľadom zmluvy, 

ktorú poslal pán advokát  ku vysporiadaniu  podielov cesty od Slovenského pozemkového 

fondu. Pán advokát odpovedal na ich otázky, ktoré mu položili poslanci počas telefónneho 

rozhovoru. Zaujímalo ich najmä, čo zmluva obsahuje a aké služby sú zahrnuté v danej sume. 

Poslanci žiadajú od pána JUDr. Milana Chovanca,  aby bola zmluva doplnená o 

presný predmet. 

 

OZ zobralo na vedomie ponuku pána JUDr. Milana Chovanca, s tým že do ďalšieho OZ 

predloží presne znenie zmluvy, kde bude uvedený presný predmet zmluvy a jeho finančná 

odmena.  

  

4. Lyžiarsky vlek 

Starosta obce upozornil na devastujúci stav lyžiarskeho vleku. Oprava vleku už neprichádza 

do úvahy.  Bola by to veľká investícia a nemáme žiadneho záujemcu o jeho prevádzkovanie.  

Máme možnosť stavbu odstrániť alebo odpredať. Posledný krát bol lyžiarsky vlek pustený 

v roku 2012. Poslanci Jaroslav Tarana a  Milan Mizera hneď poznamenali , že je to veľmi 

ťažko sa vyjadriť,  vlek je ich citová záležitosť. Už ani zjazdovku nemáme  v dobrom stave. 

Poslanec Tarana Jaroslav navrhol nech najskôr dáme inzerát, že odpredávame vlek. Možno 

nájdeme niekoho, kto bude mať záujem o vlek , si ho odkúpiť a demontovať.   

 

OZ schvaľuje začať rokovanie o odpredaji  vleku. Prvým krokom bude zverejnenie 

v celoštátnych  médiách  – inzerát.  

 

Hlasovanie : 7 

Za: Anna Ďuratná, Milan Mizera, Karol Šamaj, Martin Kuchta, Ján Tarana 

Proti: Jaroslav Tarana               Zdržal sa: Martin Turčák. 

 

5. Smetné nádoby.  

Starosta obce informoval o firme ESONA, ktorá ponúka našej obci čipovanie smetných 

nádob. Čip bude na plastové smetné nádoby formou nálepky a na plechové nádoby, sa dá 

kovový štítok. Poslanec Jaroslav Tarana odporúča sa spojiť s ďalšími obcami, aj s firmou T+T 

a.s. , ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu v našej obci.   

 



OZ poveruje starostu obce Ochodnica na prejednanie odpadového hospodárstva so 

spoločnosťou T+T a.s. a okolitými obcami vrátanie KNM o spoločnom postupe odvozu 

a likvidácie komunálneho odpadu.  

 

6. Investičné akcie na rok 2021 

Medzi dôležité investície, ktoré by sme nemali odkladať starosta obce označil. 

1.  Most smerom ku družstvu pri dome pána Čimboru. 

2. Schody na dolnom cintoríne. 
3. Odkopanie Kultúrneho domu od strany pána Turčaka.  
4. Plynofikácia Základnej školy. 

 

OZ berie na vedomie informáciu o navrhovaných investičných akciách.  

Starosta informoval ohľadom odkanalizovania a zásobovania vodou v aglomerácií Kysucký 

Lieskovec.  

 

7. Verejné osvetlenie. 

Kontrolór obce žiada, aby  obec  definovala servisné práce a dodávku energie, na základe 

ktorých je potrebné vykonať verejné obstarávanie. Na Internete našiel podklady verejného 

obstarávania, kde sú uvedené práce, ktoré sa budú vykonávať, počet svetelných bodov, 

stĺpov, vybavenie vozidiel., atď.  

OZ schvaľuje komisiu v zložení Ján Tarana, Karol Šamaj, Stanislav Jančiga a jedná osoba, 

ktorú určí starosta obce Ochodnica ohľadom vyhlásenia verejného obstarávania na verejné 

osvetlenie a služby súvisiace s ním. Najneskôr do 4.12.2020. 

8. Správa predsedov komisií 

Ing. Milan Mizera predseda komisie  bytová, stavebná a životného prostredia uviedol , že 
zasadanie komisie sa konalo dňa 21.11.2020 v súkromných priestoroch. Prejednávali sa 
žiadosti od občanov:                                                                
Žiadosť pána Koptáka o zmenu územného plánu pre výstavbu rodinného domu.  

Žiadosti bolo vyhovené a následné prijatie uznesenie. 

 

Po prednesení správy komisií bytovej, stavebnej a životného prostredia,  OZ schvaľuje zmenu 

územného plánu pre CKN 2373/2. 

 

Sťažnosť p.Vantecha a p.Tabányiho. Situácia je nejasná a nevieme sa vyjadriť presne. 

Pozemok nemá zatiaľ len jedného majiteľa.  Sťažnosť a žiadosť p. Tabányiho na seba 

nadväzujú. Obec nemôže majiteľa pozemku zaťažiť vecným bremenom. Spor si musia 

vyriešiť v súkromí.   

Žiadosť p. Tabányiho  v ktorej žiada o súhlas k prekladu cesty , ktorá vedie do domu smútku.  

Žiadosti nebolo vyhovené nakoľko žiadateľ ešte nie je jediným vlastníkom pozemku.   



Žiadosť od p. Urbanovej o poskytnutie jednorazového  príspevku. Táto žiadosť by mala byť 

adresovaná na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.  

Sťažnosť od p. Holiačovej a susedov. Takúto situáciu nemôže riešiť komisia verejného 

poriadku a vybavovanie sťažností v podmienkach obce. Je potrebné podstúpiť ju na oddelenie 

Polície a  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Chcem byť informovaný o ďalšom postupe, 

dodal predseda poriadkovej komisie Jaroslav Tarana. 

Žiadosť o osvetlenie  od obyvateľov dolný vŕšok. 

Vzhľadom na to, že pozemok nemáme vo vlastníctve obce, ak si zriadia oporné body, potom 

dokáže obec zrealizovať svetelný bod.  

  

9. Úprava rozpočtu. 

 

Ekonómka obce oboznámila poslancov o zmene položiek v rozpočte.  

 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu na rok 2020 č. 7. 

Za: 3      Martin Kuchta, Martin Turčák, Anna Ďuratná 

Proti: 0 

Zdržal sa: Milan Mizera, Jaroslav Tarana,  Ján Tarana, Karol Šamaj 

 

OZ v Ochodnici  neschvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2020 č.7. 

 

Poslanec Ing. Milan Mizera uviedol dôvod prečo sa zdržal hlasovania. Táto úprava bola 

predložená tesne pred OZ. Viackrát som žiadal, aby boli podklady  posielané v dostačujúcom 

čase.  

 

10. Rôzne  

Poslanec Martin Turčák oznámil OZ že od  01.01.2021 sa vzdáva všetkých členstiev 

v komisiách, vrátanie školskej rady. Ostávam len poslancom OZ.  

 

11. Diskusia  

Pani riaditeľka základnej školy v Ochodnici predniesla správu o hospodárení a situácii. Koľko 

žiakov navštevuje školu. O výsledkoch žiakov na testovaní. Že sa testovanie žiakov deviateho 

ročníka neuskutočnilo. O postupe vyučovania počas COVID – 19. A ako sa konalo rodičovské 

združenie online. 

OZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov pre Základnú školu.  

 

12. Záver. 

 

Starosta  obce poďakoval poslancom  za ich prítomnosť a ukončil obecné zastupiteľstvo. 
 

 



 

 

 

Overovatelia:              Anna Ďuratná  ............................. 

                                            Ján Tarana ............................. 

   

 

 

 

                                                                                                             Radoslav Ďuroška  
      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


