
 

 

 

 

 

Záznam 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 29. septembra  2017. 

 

Prítomní: 

Anna Ďuratná, zástupca starostu obce, 

Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ  

Jana Tvaružková,  poslanec OZ 

Stanislav Surovčák, poslanec OZ     

Ing. Milan Mizera, poslanec OZ         

Ján Tarana, poslanec OZ     

    Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce                                               

 

Ďalší prítomní: Pavol Gúcky, Anna Švaňová, Miloš Šutý,  Martin Kuchta, Andrea Kuchtová, 

                          Martina Barancová, Dana Šošková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

4. Úprava rozpočtu (projekt) a plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017 

5. Rôzne – žiadosti 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

Dnešné zasadnutie viedla zástupkyňa starostu obce p. Ďuratná Anna, nakoľko pán 

starosta zo zdravotných dôvodov sa nemohol zúčastniť zasadnutia. 

P. Ďuratná –  privítala na dnešnom zasadnutí všetkých prítomných poslancov 

a občanov. 

Oboznámila prítomných s dnešným programom, ktorý bol jednohlasne schválený 

a požiadala  prítomných o prednostné prejednanie žiadosti občanov, ktorí tu dnes 

prišli.. 

Zmena bola jednohlasne poslancami schválená. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

Zástupkyňa starostu obce navrhla  členov: 

 návrhovej komisie: p. Ing. Mizera Milan, p. Ing. Kekelyová Miroslava, 



overovatelia zápisnice: p. Tarana Ján, p. Surovčák Stanislav, 

zapisovateľka: Dana Šošková 

 

 

5. Rôzne 

p. Šutý Miloš – podal tu žiadosť - Obyvatelia Petránky, cesta je značne zdevastovaná, 

                     svojpomocne ju budujú, je tam čoraz väčšia premávka vďaka rozhľadni,  

                     bolo by dobré tam dať značku zákaz vjazdu, ako končí asfalka, jednali už  

                     aj so Štátnymi lesmi,  treba vyvolať jednanie spoločne aj s obecným   

                     úradom, bola tam kedysi aj rampa, 

           Ing. Mizera – štrk na cestu za značkou, máme opraviť cestu, ktorá verejnosti bude  

                                  neprístupná, po koho pozemku ide cesta?, koľko stojí približne jedno 

                                  auto štrku? 

           p. Surovčák – dopravnú značku si nemôžeme dať sami, jedine so súhlasom vlastníka, 

           p. Kekelyová – rampa tam kedysi bola, aj značka, vždy bola zničená, kedy chcete ten 

                                   kameň teraz alebo na jar, 

           OZ schvaľuje príspevok vo výške 550 €. 

 

p. Barancová Martina- žiadosť o schválenie pracovnej sily v školskej jedálni, 

    - p. Kekelyová – treba zistiť koľko môže pracovať, 

   -  p. Tvaružková – môže pracovať iba 40 dní v roku, skúsiť požiadať o dotáciu – ZŠ, 

OZ schvaľuje – za: 6        proti: 0         zdržal sa: 0 

 

p. Gúcky Pavol – informoval prítomných o stave vody, o čiernom odbere na vyšnom konci, 

p. Kekelyová – už pol roka sa rieši, schválili sme 500, potom 2000 € a teraz zistíme, že sa to  

                         nedá, 

 

p. Kuchta Martin, Kuchtová Andrea – majú tu žiadosť o rozšírenie územného plánu obce  

                      Ochodnica,  

p. Kekelyová – kde je územný plán, ktorý sa naposledy robil, 

                         treba pozrieť u p. Mihaldovej, kde končí intravilán v tej oblasti, 

 

3. Plán kontrolnej činnosti 

- P. kontrolór predniesol Plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2017 

- - p. Kekelyová – v pláne kontr. Činnosti na 1. Polrok 2017 bola aj kontrola príjmov 

a výdajov CVČ, mala byť správa,  

- p. Mizera – som tu 3 roky a mám z toho veľký chaos, prehľad všetkých uznesení v  

-                    tabuľkách – splnené, nesplnené, 

- p. Kekelyová – plán PHSR – ešte sme ho nedostali po oprave, posielať uznesenia  

-                         s dátumom, plán kontrolnej činnosti  mesačne napísať, 

- p. Tvaružková – zbytočne je písať mesačne, keď je tu 2 hodiny za týždeň, 

 

4. Úprava rozpočtu (projekt) a plnenie rozpočtu za 1. Polrok 2017 

- predniesla p. Švaňová – ekonomka 



- p. Kekelyová – aké sú to personálne výdavky, kto je finančný koordinátor , kto riadi  

-                          projekt,... 

p. Tvaružková, dostávame sa na O, o akú čiastku upravujeme rozpočet? Nesedí to, 

                          

p. Kekelyová – čo je s lavičkou u Justina Muziku? 

p. Tvaružková -  zo stránky si vytlačila Zmluvu o dielo TES – rekonštrukcia rozhlasu  

                            bolo schválené len 12 tis., zmluva je na 40 tis, je to podpísané a nie  

                             je to v rozpočte,  

 

 

5. Rôzne 

- žiadosť ŽS o zrušenie zadržiavaných finančných prostriedkov  

  - p. Kekelyová – nebude hlasovať, mal to tu niekto odprezentovať, 

  - p. Tvaružková – uvolníme im 13 tis. A na budúce OZ predložia zoznam, čo chcú    

                                ešte kúpiť, 

    za: 0             proti:     3            zdržal sa : 3 

 

p. Mizera – p. kontrolór, výberové konania, ktoré boli realizované alebo ktoré boli  

                   zverejnené, bolo aj v OZ, že sa chce zúčastniť ako člen výberového  

                   konania na rekonštrukciu rozhlasu, 

                               všetky výberové konania za tento rok preskúmať. 

 

- žiadosť o zapojenie verejného osvetlenia – Ladislav Šoška, 

p. Surovčák vysvetlil situáciu, a navrhol solárne svetlo, schválené. 

 

 


