Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. Decembra 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,
p. Karol Šamaj, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Martin Turčák, poslanec OZ
p. Jaroslav Tarana, poslanec OZ – 15 minút neskôr.
Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, Červená Dana, Zdenko Žabka, Andrej Ďuratný
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2020
4. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2020
5. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2020
6. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022
6.1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ochodnica na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 -2022
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver.
1.Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom, poslanci
jednohlasne schválili. Starosta obce navrhol doplnenie bodov, :
Odmenu kontrolórovi obce Ochodnica, Správu audítora obce Ochodnica, Martin Turčák
predniesol žiadosť od obyvateľov bytovky o poskytnutie finančnej čiastky na materiál na
zateplenie pivníc v bytovke č. 820.
Poslanci jednohlasne schválili zmenu programu. ( počas predloženia návrhu vstúpil do
miestnosti poslanec p. Jaroslav Tarana, ktorý sa ospravedlnil.
Hlasovanie poslancov:
Za: 5
Proti:0
Zdržal: 1 -Jaroslav Tarana
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Matin Turčák, Ján Tarana
Overovatelia zápisnice:
p. Jaroslav Tarana, Anna Ďuratná
Zapisovateľka:
p. Červená Dana

3. Rozpočet MŠ na rok 2020
Bol predložený rozpočet MŠ a starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu.
Poslanec p. Jaroslav Tarana dal návrh na preverenie. Prečo sú navýšene mzdy a či je to
adekvátne . Kontrolór obce uviedol zaradiť do plánu kontrol kontrolu personálnej
a mzdovej agendy.
Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti : 0
Zdržali: 0
4. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2020
Starosta predložil rozpočet CVČ a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu.
Starosta obce uviedol, že dôjde k voľbe riaditeľa CVČ na prelome prvého pol roka2020.
Predniesol aj návrh, po dohode s riaditeľkou CVČ, možnosť zrušenia CVČ. Je potrebné
prehodnotiť využitie vzdelávacích poukazov ZŠ Ochodnica.
Musíme zabezpečiť, aby krúžky fungovali pre deti ďalej ako boli.
Starosta ďalej uviedol že, o 1490 € sa im rozpočet znížil. Do konca školského roka bude
CVC fungovať ako fungovalo.
Ku rozpočtu neboli dané žiadne pripomienky zo strany poslancov.
Hlasovanie poslancov:
Za : 6
Proti : 0
Zdržali: 0
5. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2020.
Poslanec Jaroslav Tarana položil otázku, či je možnosť posielať ZŠ peniaze ako kedysi.
Bolo to menej problematické a má to z minulosti osvedčené.
Starosta hneď reagoval na položenú otázku , koľko chcete zadržiavať peňazí ZŠ, môžeme
zadržať maximálne 20 %.
Poslanci súhlasia so zadržaním 20% z príjmu na prevádzkové náklady.
Poslanci rozpočet ZŠ jednohlasne schválili.
Hlasovanie poslancov:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal: 0
6. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022
6.1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ochodnica na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 -2022.
Kontrolór obce uviedol, že napriek prijatiu úpravy všeobecného záväzného nariadenia
o zvýšení poplatku za komunálny odpad je príjem menší ako v roku 2019.
Ku výdavkom nemá výhrady.
Ďalej upozornil na to že, kluby, ktoré žiadajú o príspevok od obce, musia mať IČO, musia
byť registrované, inak nemajú nárok na príspevok od obce.
Navrhuje, aby bol rozpočet schválený.
Poslanec Jaroslav Tarana poznamenal, že rozpočet obce sme pri zostavovaní už viac krát
spoločne prešli.
Ďalej navrhuje, že všetky investičné akcie v obci musí najskôr schváliť finančná komisia.
Predídeme nepríjemnostiam.
Starosta obce s návrhom súhlasil.

Poslanec Jaroslav Tarana položil otázku , aký máme dlh obce. Ekonómka obce p. Švaňová
sa vyjadrila, že obec nemá dlh,l en úver na bytovku, ktorý sa spláca z nájmu a tento úver sa
do dlhu nezapočítava.
Ďuratný Andrej položil otázku, či folklórnej skupine Kýčera sa schválil príspevok ako žiadali.
Starosta uviedol, že príspevok folklórnej skupine bol do rozpočtu zahrnutý v celkovej výške.
Žabka položil otázku, či im bol schválený rozpočet pre DHZ ako požadovali. Ekonómka obce
uviedla , že navrhovaný rozpočet DHZ bol zahrnutý do návrhu do rozpočtu tak ako bol
navrhnutý.
Hlasovanie poslancov za rozpočet obce na rok 2020.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal: 0

OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021-2022.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce.
7. Odmena kontrolórovi obce Ochodnica.
Starosta navrhujem jednorazovú odmenu z ročného príjmu 30%.
Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal : 0
8. Správa auditora obce Ochodnica.
Starosta obce predložil správu auditora k účtovnej a konsolidovanej závierke zostavenej
k 31.12.2018.
OZ berie na vedomie správu auditora k účtovnej a konsolidovanej závierke zostavenej.
9. Martin Turčák predložil návrh, či je možné prispieť na materiál na zateplenie pivníc
v bytovke č.820.
Poslanec Tarana Ján – nech predložia sumu akú požadujú.
Martin Turčák uviedol, že bude rokovanie bytovej komisie, dohodneme sa presnejšie aké
práce sa budú vykonávať. Na ďalšom zastupiteľstve stavebná komisia predloží návrh.
OZ berie na vedomie informáciu poslanca Martina Turčáka.
10. Rôzne
Karol Šamaj navrhujem jednorazovú odmenu starostovi obce.
Poslanci jednohlasne schválili jednorazové zvýšenie platu o 60% starostovi obce.
Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti:0
Zdržal: 0
11. Diskusia
Starosta obce informoval, že je potrebné urobiť nápravu čiernych odberov vody. Navrhuje
vykonať kontrolu domácnosti za účelom vybudovania vodomernej šachty. Navrhol ,že sa
bude vykonávať kontrola s odbornou osobou na čierne odbery vody.
Žabka Zdenko navrhol, že chcú pre verejnosť pripraviť AID kurz.

12. Záver.
Nakoľko nebolo viac pripomienok starosta obce poďakoval poslancom a občanom za ich
prítomnosť a ukončil obecné zastupiteľstvo.

Zapísala:

Dana Červená .............................

Overovatelia:

Anna Ďuratná .............................
Mgr. Jaroslav Tarana.............................

Radoslav Ďuroška
starosta obce

