Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici
konaného dňa 27.04.2018

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, zástupca starostu
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
Ďalší prítomní:
Anna Švaňová,
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a prečítal program OZ.
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3.Kontrola uznesení
4.Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
5. Úprava rozpočtu
6. Rôzne
7. Diskusia
8 . Záver
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Program OZ bol
schválený.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie boli schválení:
- p. Milan Mizera, poslanec OZ
- p. Ján Tarana, poslanec OZ

Za overovateľov zápisnice boli schválení:
- p. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
- p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
Písaním zápisnice bola poverená Jana Kolenová, pracovníčka Obecného úradu v Ochodnici.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ
Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení
P. kontrolór predniesol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenie č. 3/2017 nebolo ešte
splnené. Kontrolór obce navrhol zrušiť uznesenie č. 3/2018. Starosta obce dal hlasovať
o zrušení uznesenia a poslanci OZ svojim hlasovaním dané uznesenie zrušili.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ
Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kontrolór obce predniesol správu z kontrolnej činnosti za rok 2017. Poslanci sa vyjadrili
k danej správe. P. Mizera chce v správe uviesť konkrétne informácie o nedostatkoch za
jednotlivé úkony. P. Tvaružková - “ Na základe Správy o výsledku kontrol vykonaných podľa
plánu kontrol v roku 2017 zo dňa 19.02.2018, podanej hlavným kontrolórom Obce Ochodnica
Ing. Stanislavom Jančigom dávam vyjadrenie:
- v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy došlo k hrubému porušeniu finančnej disciplíny a porušeniu zákona vo
viacerých prevedených kontrolách. Týmto navrhujem:
- odobratie odmien starostovi do odvolania
- starostovi uložiť, aby voči zodpovedným pracovníkom v jeho kompetencií, ktorých sa
uvedené kontroly týkajú uložil opatrenia k náprave. O uvedených opatreniach nás bude
informovať na najbližšom OZ
- a následne v II. polroku 2018 kontrolór obce prevedie kontrolu plnenia prijatých opatrení
starostom obce.“
- P. Kekelyová súhlasí s návrhom p. Tvaružkovej.
- P. Mizera súhlasí s návrhom p. Tvaružkovej, okrem odobratia odmien
- P. Surovčák žiada stanovisko k správe od starostu obce
- P. Mozol žiada stanovisko k správe od starostu obce
- P. Ďuratná žiada stanovisko k správe od starostu obce
- P. Tarana žiada stanovisko k správe od starostu obce
Poslanci OZ žiadajú od starostu obce písomné vyjadrenie k záverom hlavného kontrolóra
obce uvedených v správe o výsledku kontrol za rok 2017. Termín do 31.05.2018

Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Mizera, Surovčák, Tarana, Mozoľ
Proti: 0

Zdržal sa: Tvaružková, Kekelyová

Poslanci OZ žiadajú uložiť hlavnému kontrolórovi : doplniť zodpovedné osoby k jednotlivým
kontrolám uvedených v správe o kontrolnej činnosti za r. 2017.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ
Proti: 0

Zdržal sa: Kekelyová

5. Úprava rozpočtu
P. Švaňová predložila úpravu rozpočtu.
- P. Mizera požaduje zasielať poslancom predkladací dokument k úprave rozpočtu.
- P. Surovčák žiada špecifikovať jednotlivé položky v úprave rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ
Proti: 0

Zdržal sa: Kekelyová, Mizera

6. Rôzne
- Starosta obce prečítal doručenú žiadosť na úpravu chodníka okolo p. Justíny Pijakovej
Poslanci OZ navrhujú pozrieť a zhodnotiť stav, spraviť výkaz, výmer s predbežnou cenou a až
potom sa to môže schváliť.
- Starosta obce prečítal ďalšiu žiadosť od p. Martina Hunčíka st. o svetlenie na vyšnom konci
pri hájovni-: - Surovčák navrhuje pozrieť ako sa to dá urobiť a vyčísliť cenu
- Starosta obce prečítal ďalšiu žiadosť od p. Miloša Šutého o vyriešeniu poplatku TKO za
dom č. 737 na Petránkach – poslanci navrhujú odpovedať na základe zákona
- P. Kekelyová navrhuje umiestniť kontajner pri koniarke pre chatárov, lebo pod Petránkami
okolo cesty ako má Emil Čečko chatu bol vysypaný stavebný odpad a veľa neporiadku
- P. Tvaružková navrhuje častejšie zbierať a likvidovať odpad okolo cesty smerom na
Petránky
- P. Mizera navrhuje vybudovanie spomaľovačov, a navrhuje vyvážať veľkoobjemový
kontajner častejšie. Starosta obce odpovedal, že bude nutné navýšiť rozpočet za častejší
vývoz veľkoobjemového kontajnera.
- Starosta obce informoval poslancov OZ o pridelení bytu po p. Budzelovej v nájomnom
bytovom dome č. 820 p. Branislavovi Gavlasovi.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Tarana, Mozoľ

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Kontrolór obce informoval poslancov OZ o niektorých zmenách, ktoré sa dozvedel na
školení a poslanci ho žiadajú, aby im to dal v písomnej forme.
7. Diskusia
P. Kekelyová navrhuje upraviť dunajský štrk pri šmýkačkách na detskom ihrisku a častejšie
tam upratovať. Ďalej upozorňuje na hlásení v rozhlase – dobre nerozumieť a slabo počuť.
13. Záver
Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
1. Overovateľ:
Ing. Miroslava Kekelyová
2. Overovateľ:
Miroslav Mozoľ

Radoslav Ďuroška
starosta obce
-

