Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3. júla 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Ing Milan Mizera, poslanec OZ
Ďalší prítomní: p. Červená Dana, p. Ing. Stanislav Jančiga
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Strecha budovy Obecného úradu.
4. Vodovod.
5. Diskusia.
6. Záver.
1.Otvorenie.
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom.
Vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Program bol bez pripomienok
a doplnení schválený.
Hlasovanie:
Za: Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan
Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Anna Ďuratná, p. Karol Šamaj
Overovatelia zápisnice:
p. Martin Kuchta, p. Martin Turčák.
Zapisovateľka:
p. Červená Dana
Hlasovanie.
Za : Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan
Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa : 0

3. Strecha budovy obecného úradu.
Starosta oboznámil poslancov na predošlých zasadnutiach s problémom zatekania strechy.
Poslanci uložili starostovi dať vypracovať rozpočty na rekonštrukciu strechy vo viacerých
variantoch krytiny. Starosta predložil vypracované dva rozpočtové varianty. Prvá varianta je
farbený hliníkový plech a druhá varianta farebný pozinkovaný plech. Rozdiel činí 5 209,81 €.
Tvar strechy sa zachová.
poslanec Martin Turčák: sú v cene aj snehové lapače.
starosta: Áno sú v rozpočte. V rozpočte sa uvažuje aj s možnosťou výmeny časti
poškodeného krovu. Do akej časti je krov poškodený sa uvidí až keď sa stará krytina odstráni.
V Rezervnom fonde máme 46 000 €, ktoré by sme mohli použiť. Uvažoval som aj nad
možnosťou uhradiť faktúru na dva krát. Príde mi to výhodnejšie ako zobrať úver.
kontrolór obce: vidím tiež v tom výhodu dať splatnosť faktúry na dva krát v určitom časovom
rozložení, aby to neobmedzilo plnenie rozpočtu. Tlačí nás aj financovanie v škole,
rekonštrukcia kotolne, ktoré netreba odkladať.
poslanec Ing. Milan Mizera: takúto podmienku treba uviesť aj do verejného obstarávania.
V cene je zahrnutá aj položka za hromozvod dodal starosta.
OZ schvaľuje rekonštrukciu strechy na Obecnom úradom.
OZ schvaľuje 70% ceny z diela uhradiť pri odovzdávaní diela ,, rekonštrukcia strechy na
obecnom úrade a 30% do pol roka pri odovzdaní diela.
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu strechy
Obecného úradu vo výške 46 000 €.
4. Vodovod.
Mali sme veľkú poruchu v blízkosti obecného úradu, ktorú sme sa snažili, čo najskôr
odstrániť. Túto poruchu a pravdepodobne aj ďalšiu nám označil p. Kasak, ktorého sme
obstarali práve na tento účel. Máme ešte neuhradené aj faktúry za opravu porúch v obci,
ktoré sme vykonali tento rok.
OZ berie na vedomie informáciu o stave obecného vodovodu.
5. Diskusia.
kontrolór obce: upozornil že nie je schválená komisiu na voľbu kontrolóra obce Ochodnica.
OZ schvaľuje zriadenie komisie na posúdenie žiadosti na post hlavného kontrolóra obce
Ochodnica. Členovia komisie budú poslanci OZ.
6 Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Martin Kuchta .............................
Martin Turčák..............................

Radoslav Ďuroška
starosta obce

