Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 4.septembra 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
p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ
Ďalší prítomní: p. Červená Dana, p. Ing. Stanislav Jančiga, p. Helena Škorová, p. Jozef Budoš
a p. Baranec Milan
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Ochodnica.
4. Organizačný poriadok obce Ochodnica.
5. Zásady hospodárenia obce Ochodnica.
6. Kanalizácia – Zmluva na Inžiniering.
7. Rôzne
8. Diskusia.
9. Záver.
Bod 1.Otvorenie
- starosta obce privítal poslancov a všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným
programom.
Hlasovanie za zmenu programu:
Za: Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák , Mgr Jaroslav
Tarana a Ing, Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta požiadal poslancov o zmenu programu - bod 7 Rôzne sa presúva za bod 2, aby
mohli prítomný občania predniesť svoje požiadavky.
Ďalej vyzval poslancov k hlasovaniu za zmenu programu.
Hlasovanie za zmenu programu:
Za: Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák , Mgr Jaroslav
Tarana a Ing, Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Anna Ďuratná , p. Karol Šamaj
Overovatelia zápisnice:
p. Martin Kuchta, p. Ján Tarana
Zapisovateľka:
p. Červená Dana
Hlasovanie.
Za : Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin
Turčák a Ing, Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Bod. 3.p.
Škorová Helena informovala o podanej žiadosti ohľadom výrubu stromov na vyšnom konci
blízkosti jej domu č. 482, kde stromy ohrozujú nie len jej život ale aj ostatných občanov.
Občania žiadali o výrub stromov Slovenský Vodohospodársky podnik, štátny podnik, ktorý
je vlastníkom pozemku. Informovala o ich komunikácii, respektíve odpovedí na list, ktorý
predložila na OZ. Starosta obce ho prevzal a prisľúbil nasledovnú komunikáciu s príslušnou
organizáciou. Zastupiteľstva sa okrem p. Škorovej zúčastnili aj ďalší dvaja občania.
Bod 4. Voľba kontrolóra obce.
Starosta zvolil za predsedu komisie na voľbu kontrolóra obce p. poslanca Ing. Milana Mizeru
a za jej členov p. Anna Ďuratnú a p. Jána Taranu.
Hlasovanie:
Za: Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin
Turčák a Ing. Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Voľba bude prebiehať na základe prijatého uznesenia číslo 38/2020 kde OZ schvaľuje
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 4.9.2020. Žiadosti sa podávali od 10.7.2020 do
18.8.2020 do 15:00 hod.
Voľba bude tajná na základe prijatého uznesenia č 40/2020 zo dňa 25.6.2020.
Starosta oboznámil poslancov, že na obec bola doručená jedná obálka na voľbu kontrolóra
obce, ktorú odovzdal poslancom. Obálku poslanci prevzali a skontrolovali jej obsah.
Konštatovali, že žiadateľ splnil všetky požiadavky a komisia môže pristúpiť k voľbe.
Pred voľbou kontrolóra obce dostal slovo uchádzač o túto funkciu Ing. Stanislav Jančiga,
ktorý predstavil svoju predstavu o svojej práci vo funkcií kontrolóra obce.
Poslanec Ing. Milan Mizera položil kandidátovi ešte doplňujúce otázky:
Odpovede Ing. Stanislava Jančigu boli zrozumiteľné a adekvátne k daným otázkam.
Starosta obce upozornil poslancov, že pri voľbe kontrolóra obce musí kandidát získať
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov.
Potom odovzdal pripravené obálky s hlasovacími lístkami predsedovi komisie pre voľbu
kontrolóra Ing. Mizerovi.
Predseda komisie zahájil voľbu kontrolóra tajným hlasovaním a rozdal prítomným poslancom
obálky s hlasovacím lístkom.

Po skontrolovaní hlasovacích lístkov komisiou pre voľbu kontrolóra predseda vyhlásil
výsledky voľby kontrolóra obce Ochodnica.
Kontrolórom obce Ochodnica na 6 ročné funkčné obdobie sa stal Ing. Stanislav Jančiga.
Hlasovanie za Ing. Stanislava Jančigu ako hlavného kontrolóra obce Ochodnica.
Za . 6
proti: 0
zdržal sa: 1
OZ zvolilo za hlavného kontrolóra obce Ochodnica Ing. Stanislava Jančigu.
Bod 5. Organizačný poriadok obce Ochodnica.
Organizačný poriadok Obecného úradu je základnou vnútroorganizačnou právnou normou
obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich na obecnom úradu.
K organizačnému poriadku sa po obsahovej stránke písomne vyjadril poslanec Ing. Milan
Mizera a jeho pripomienky boli zapracované do Organizačného poriadku. Tento poriadok
vydáva starosta obce a následne informuje o jeho vydaní obecné zastupiteľstvo.

OZ berie na vedomie organizačný poriadok obce Ochodnica.

Bod 6.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ochodnica.
Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu obce a počas roka
kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami. V prípade potreby môže OZ
vykonávať zmeny v rozpočte rozpočtovými opatreniami. Zásady umožňujú zmeny rozpočtu
vykonať aj prostredníctvom starostu obce do výšky do 650 € celkovej zmeny rozpočtu a
finančnou komisiou do výšky 2000 € celkovej zmeny rozpočtu. O uvedených zmenách bude
starosta a finančná komisia informovať poslancov OZ na najbližšom zasadnutí. K zásadám
hospodárenia sa vyjadril poslanec Milan Mizera a ekonómka obce a ich pripomienky budú
zapracované. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ochodnica hospodárenie
nadobúdajú účinnosť od 1.11.2020 a účinnosť podľa § 22 od 1.1.2021.

OZ schvaľuje Zásady
s pripomienkami.

hospodárenia

s finančnými

prostriedkami

obce

Ochodnica

Za: : Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák, Mgr.
Jaroslav Tarana a Ing. Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 7. Kanalizácia – Zmluva na Inžiniering.

Ing. Pavol Pijak doručil obci návrh zmluvu o dodaní služieb a ponuku na realizáciu spoločnej
kanalizácii. Kanalizácia sa má realizovať s súčinnosti s ďalšími obcami a k uvedenej zmluve
je potrebný súhlas všetkých obcí.
OZ berie na vedomie návrh zmluvy.
Pokračovanie bodu 2 Rôzne.
-Obec Zákopčie žiada o príspevok na financovanie časti nákladov na vývoz komunálneho
odpadu v ich obci, vzhľadom na to, že naši chatári vyhadzujú odpad v ich katastrálnom
území.
Kontrolór obce dodal, že už bolo prijaté uznesenie a treba sa riadiť jeho prijatím.
-Katarína Kučerová žiada OZ o odpustenie nájmu z dôvodu situácie Covid -19.
OZ schvaľuje odpustenie nájmu Kataríne Kučerovej a to 50 % z nájmu za mesiac apríl a máj.
-Vlastníci pozemkov, lokalita Nižný Vršok ,Ochodnica žiadajú o zrealizovanie verejného
osvetlenia na prístupovej ceste.
OZ berie na vedomie žiadosť o realizácia verejného osvetlenia v častí Nižný Vršok.
-Žiadosť o osadenie dopravnej značky na cestu za vrch.
OZ schvaľuje osadenie dopravnej značky – slepá ulica obyvateľom za vrchom.
-Žiadosť o odpustenie nájmu na elokovanom pracovisku ZUŠ v Ochodnici.
OZ schvaľuje zrušenie nájmu ZUŠ za priestory v Základnej školy v Ochodnici.
-Žiadosť p. Emanuela Pláteka o vybudovanie potrubia na odvod dažďových vôd.
OZ berie na vedomie žiadosť Emanuela Pláteka.

Bod 8 Diskusia
Zástupca starostu p. Karol Šamaj informoval poslancov o priebehu práce na streche
Obecného úradu a informoval o firmách, ktoré sa prihlásili do súťaže o vybudovanie
Multifunkčného ihriska pri Základnej škole v Ochodnici.
Bod 9 Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za ich prítomnosť a ukončil obecné zastupiteľstvo.

Overovatelia:

Martin Kuchta .............................
Ján Tarana.............................

Radoslav Ďuroška
starosta obce

