
                                                    Z á z n am 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29. júna 2018. 

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

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Anna Ďuratná 

                p. Ing. Milan Mizera 

                p. Stanislav Surovčák 

                p. Ján Tarana 

                p. Miroslav Mozoľ 

 

Ďalší prítomní: p. Cieľová Danica, p. Mokáň Július, p. Ďuratný Andrej, p. Blaho Miroslav, 

                         p. Ing. Olejko Milan, p. Švaňová Anna, p. Šošková Dana, 

 

 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

                3. Kontrola uznesení 

                4. Návrh – Záverečný účet Obce Ochodnica a rozpočtové hospodárenie 

                    za rok 2017 

                5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

                6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2023. 

                7. Cyklotrasa 

                8. Rôzne 

                9. Diskusia 

              10. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Dnešné zasadnutie viedol starosta obce Radoslav Ďuroška, privítal prítomných 

poslancov a oboznámil ich s dnešným programom. Prítomní poslanci  program 

jednohlasne schválili.  

    

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

Starosta obce navrhol členov: 

- návrhovej komisie – Ing. Milan Mizera, Ján Tarana 

- overovatelia zápisnice – Anna Ďuratná, Stanislav Surovčák 

- zapisovateľka – Dana Šošková 

 

3. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí previedol pán hlavný kontrolór obce 

Ing. Stanislav Jančiga. 



 

     Odkontrolované uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

 

      

4. Návrh – Záverečný účet Obce Ochodnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predniesol hlavný kontrolór 

obce, doporučil prítomných poslancom schváliť záverečný účet. 

Pripomienky: 

- Ing. Mizera Milan – bolo 16 zmien rozpočtu, je potrebné aby poslanci boli iba 

informovaní aj keď zmenu rozpočtu nie je potrebné schváliť poslancami OZ, 

sú tam nezrovnalosti, je to potrebné opraviť, 

Poslanci doporučujú záverečný účet schváliť s úpravami. 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

- O návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 informoval 

pán hlavný kontrolór obce. 

- Tento návrh bol jednohlasne schválený. 

 

6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2023. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov  o povinnosti zo zákona – 

o Komunitnom pláne sociálnych služieb na roky 2018 – 20023, potrebuje to VÚC, aby 

sa to schválilo poslancami OZ, vyplýva z toho aj to, že nejaké finančné prostriedky 

budú musieť byť vyčlenené v rozpočte. 

Predložený Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2023 bol poslancami 

obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený. 

 

7. Cyklotrasa 

Starosta obce prítomných poslancov informoval o – Cyklotrase, materiály boli zaslané 

poslancom obecného zastupiteľstva vopred, je potrebné schváliť Zmluvu, nakoľko sa 

musí založiť združenie. 

- Ing. Mizera Milan – trebalo by zvážiť, či by nebolo dobré i pripomienkovať pri 

výstavbe Cyklotrasy  aj náhradnú cestu do Kys.Nového Mesta, v prípade nejakej 

havárie by táto cesta bola veľmi potrebná, pri čl. 4 odst. 5 – je tam nadpolovičná 

väčšina prítomných členov, ďalej sa tam už v žiadnom bode neuvádza 

nadpolovičná väčšina prítomných členov, ale už nadpolovičná väčšina všetkých 

členov, či tam nie je chyba, lebo nebolo by dobré, aby to mohli schvaľovať len 

prítomný členovia. 

 

8. Rôzne 

- p. Mokáň Július – má tu predbežnú žiadosť o vyjadrenie obce k stavbe rodinného 

domu 

- starosta – ak budeme súhlasiť, je potrebné na cestu urobiť projekt, nevieme 

odhadnúť koľko to bude stáť, musí sa to dať do rozpočtu na budúci rok, 



Poslanci OZ berú na vedomie s tým, že sa dá do rozpočtu fin. prostriedky na 

budúci rok, je potrebné dať vypracovať analýzu na túto cestu, starosti obce 

odporúča OZ preskúmať možnosti, koľko by stálo vypracovanie projektovej 

dokumentácie na cestu. 

Jednohlasne schválené. 

 

- p. Cieľová – chcela by hovoriť od odpade,  spoločnosť devastuje nádoby, či bolo 

proti tejto spoločnosti nejaké upozornenie, bola svedkom, keď použili radlo na 

vysýpanie kontajnerov, keď mali malé vozidlo, 

Pri jazere sa sústavne tvorí odpad, ľudia tam vyvážajú aj stavebný odpad, či by 

nebolo dobre zvážiť kameru alebo fotopascu, ďalej by bolo dobré zvážiť či by 

nemohol byť veľkoobjemový kontajner  častejšie pristavený, aby sa mohol robiť 

veľký vývoz triedeného odpadu, ďalší návrh má na vyasfaltovanie chodníka, ako 

ich domu, kde ľudia chodia cez lavičku. 

OZ berie na vedomie pripomienky p. Cieľovej, s tým že sa zakúpi fotopasca 

a namontuje sa pri jazere. 

 

- Ing. Milan Olejko, Miroslav Blaho – doplnenie žiadosti (podnetu) o zmenu 

územného plánu. Podklady boli zaslané poslancom OZ deň predtým emailom 

Navrhujú zmenu územného plánu – rozšírenie o pozemky, ktoré sú vhodné na 

výstavbu rodinných domov. 

OZ – uznesením č. 25/2014 už bolo schválené lokalitu na nižnom vŕšku na 

individuálnu výstavbu. 

Obec musí urobiť zmenu územného plánu. 

 

- Starosta obce  ďalej predniesol ostatné žiadosti podané na prejednanie OZ: 

Odvolanie p. Ing. Miloša Šutého k plateniu TKO, dá sa to na vyriešenie nášmu 

právnikovi. 

- Starosta obce ďalej informoval o Vypovedaní Zmluvy o zriadení spoločného 

stavebného úradu, - OZ berie na vedomie, 

- Zrušenie Združenia EKOSEPT – bolo vytvorené v Kys.Lieskovci, nakoľko sa to 

neuskutočnilo, je potrebné zrušiť to uznesením, starosta obce Kys.Lieskovec to 

stále má na stave. 

- Školská jedáleň pri ZŠ v Ochodnici – žiadosť o zvýšenie stravnej jednotky, 

ZŠ – 3 . finančné pásmo: 

Stravníci od 6 -11 rokov (žiaci l. – 4. ročníka)  navýšenie o 0,06 € t.j. z 0,95 € na 

1,01 €, 

Stravníci od 11 – 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka) navýšenie o 0,08 € t.j. z 1,01 € na 

1,09 €, 

Stravníci od 15 – 18 rokov (dospelí stravníci) navýšenie o 0,07 € t.j. z 1,12 € na 

1,19 €, nakoľko ceny potravín od posledného navýšenia stravnej jednotky /v roku 

2011) sa značne zvýšili. 

 



- Milan Mackovčák, žiadosť o schválenie prevádzky – cukráreň, ktorá sa bude 

prevádzkovať v Ochodnici, pri rodinnom dome č. 260. V prevádzke cukráreň sa 

bude predávať zmrzlina, zákusky a doplnkový tovar. Nebude sa predávať alkohol 

a tabak. 

 

- Starosta obce informoval prítomných poslancov o projekte kompostéry – kde 

dostaneme 302 kompostérov a 5 veľkých kompostérov. 

 

- Úprava rozpočtu č. 3 – znížila sa doprava, Poliaci poslali autobus, 

 

- Rezervný fond – dať 26 tis. ešte na cesty, cesta ku Karolovi Šamajov, chodník 

okolo p. Justiny Pijákovej, ku p. Olejkovi – pod krčmou u Kormana, cesta do 

Mlyna. 

 

- Starosta obce informoval prítomných poslancov i o probléme s kultúrnym domom, 

je tam potrebné nové ríne, nakoľko je tam nová podlaha a zatekajú múry, ďalej je 

veľký problém keď sú prívalové dažde okolo kultúrneho domu, je to tam zrejme 

upchaté, treba to asi celé otvoriť a dať väčšie rúry, nakoľko nestačí brať ani vodu 

čo tečie okolo MŠ. 

 

 

 

Nakoľko zo strany  prítomných neboli žiadne pripomienky, starosta obce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

    

  


