Z á z n am
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. októbra 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,
p. Anna Ďuratná
p. Ing. Milan Mizera
p. Stanislav Surovčák
p. Ján Tarana
p. Ing. Miroslava Kekelyová
Ďalší prítomní: p. Mokáň Július, p. Ďuratný Andrej, p. Miloš Myšiak, p. Miloš Krajčí,
p. Miloš Marčan, p.Jančigová Alena, p. Zdenko Žabka, p. Hodasová Milada,
p. Pijáková Alena,
p. Švaňová Anna, p. Šošková Dana

Program: 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Zmena rozpočtu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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, Ing. Miroslava Kekelyová
- 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.
- odvolanie p. Šutého – malo sa postupovať podľa zákona.

4. Zmena rozpočtu
- P. riaditeľka ZŠ Milada Hodasová, žiadosť o navýšenie rozpočtu v ŠJ pre p. Alenu
Černeckú, pracuje cez úrad práce, o 965 €, oprava a údržba kovodielne 14.565,68
€,
- Vedúca ŠJ ZŠ – 545,35 € - 2 neplánované opravy, 399,40 € digestor, bojler,
146,02 € oprava konvektomatu,
- Celková úprava rozpočtu 1.491, €
-

p. Myšiak – s požiadavkou – prosbou o jednorázový finančný prostriedok pre
hráčov ľadového hokeja, chcú požiadať o 40 € na dres pre jedného hráča, je ich 20
hráčov, bude tam erb obce a názov obce,

-

riaditeľka MŠ – úpravu navýšenia rozpočtu z dôvodu rekonštrukcie kúrenia,

-

p. Jančigová – žiadosť o navýšenie počtu hodín /na 6 hod. prac. Čas,

-

p. Gúcky - informoval o poruche na vodovode, nemôže sa nájsť chyba, bude treba
zaplatiť vytypovanie poruchy, porucha sa musí nájsť, lebo denne odchádza
zbytočne veľa vody, z čoho sa to bude platiť,

-

p. Mokáň Július – ako sa pokročilo s tou cestou, ako informoval na minulom
obecnom zastupiteľstve, aby sa to dalo do rozpočtu na budúci rok,
p. Mizera Milan – môžeme len odporučiť budúcemu OZ, aby tento problém začali
riešiť ako prvý už nový poslanci na OZ,

-

p. Žabka Zdenko – rozpočet hasičov, ide sa prerábať požiar. zbrojnica, ak si to
chcú robiť sami, treba to presunúť na materiál.

-

Úprava rozpočtu

-

p. Kekelyová – projekt – v akej hodnote oplotiť ihrisko, kto robí verejné
obstarávanie, je to veľa dať 600 € na verejné obstarávanie, do 50 tis. je prieskum
trhu, nad 50 tis. už je verejné obstarávanie.
p. Ďuratná odchádza o 19.00 hod. z OZ do práce.
p. Kekelyová – nebude hlasovať za úpravu rozpočtu za Verejné obstarávanie,
hlasovanie 2 zdržali, 2 boli proti,
p. Mizera – to nie je verejné obstarávanie je to prieskum trhu.
Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol v 1. polroku 2018 –
informoval prítomných poslancov p. hlavný kontrolór obce, OZ berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ochodnica za 1. polrok
2018.

-

Kúpna zmluva nehnuteľnosti,
Žiadosť o vyňatie pozemku – územný plán obce – OZ nie sú odborníci, treba
osloviť stavebný úrad,
p. Mizera – chýba tu nahrávanie OZ, aby si to občania mohli vypočuť v prípade
záujmu,
územný plán obce netreba schvaľovať, nech sa to schváli v celku, to by mal riešiť
stavebný úrad.

