Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6. novembra 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní p. Karol Šamaj, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Martin Turčák, poslanec OZ
p. Ing Milan Mizera, poslanec OZ
p. Mgr. Jaroslav Tarana
Ďalší prítomní: Mgr. Červená Dana, p. Švaňová Anna, Ing. Stanislav Jančiga
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Kontrola uznesenia
4. Zmena rozpočtu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
1.Otvorenie
Zasadnutie OZ z poverenia starostom obce otvoril a následne viedol zástupca starostu pán
Karol Šamaj.
V úvode privítal poslancov a všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadania
o ktorom následne nechal hlasovať.
Hlasovanie za program OZ:
Prítomní: 5
Za: p.Ján Tarana, Ing. Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana,p. Martin Turčák, p.Karol Šamaj
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Po schválení programu zasadania zástupca starostu pán Karol Šamaj navrhol doplniť bod
programu zasadania – zmena rozpočtu.
Hlasovanie za zmenu programu zasadania :
Prítomní: 5
Za: p.Ján Tarana, Ing. Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Turčák, p.Karol Šamaj
Proti : 0
Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Ing Milan Mizera , p. Ján Tarana
Overovateľ zápisnice:
p. Martin Turčák, Mgr. Jaroslav Tarana
Zapisovateľka:
p. Mgr. Červená Dana

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za : p. Karol Šamaj,p. Ján Tarana, Mgr.Jaroslav Tarana, p. Martin Turčák, Ing. Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa : 0
3. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolór obce Ing. Stanislav Jančiga predniesol správu o plnení uznesení. Kontrola uznesení
je za obdobie od 1.5.2020 do 4.9.2020. Uznesenie č. 13/2019 nie je splnené a bolo požiadané
o predlženie termínu do 31.12.2019 uviedol kontrolór obce. Poslanec pán Martin Turčák
navrhol, termín predlžiť a dĺžku termínu treba zvážiť, lebo nevieme aká bude situácia.
Termín do 31.3.2021 bude určite dostačujúci na jeho splnenie.
OZ v Ochodnici schvaľuje predlženie termínu na splnenie uznesenia č. 13/2019 do
31.3.2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za : p. Karol Šamaj, p. Ján Tarana, Mgr.Jaroslav Tarana, p.Martin Turčák, Ing. Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa : 0
OZ v Ochodnici berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
4. Úprava rozpočtu.
Ekonómka obce pani Anna Švaňová oboznámila obecné zastupiteľstvo o návrhu zmien
v jednotlivých položkách rozpočtu obce Ochodnica na rok 2020. Zmena bola aj ohľadom
vyčlenenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu oplotenia prameňa ,, Vajcovka“ ,
vybudovanie bezpečnostného zábradlia na most pri Pálenici, rozšírenie vodovodu, zakúpenie
dopravnej značky, príspevok na hospodársku činnosť, náter dreveného obkladu - štajplónov
domu smútku na hornom cintoríne, dezinfekciu obce a budov. Presnejšie presunutie
finančných prostriedkov rozpočtu je uvedené v prílohe zápisnice.
Predseda finančnej komisie poslanec OZ p. Martin Turčák predniesol správu zo zasadania
finančnej komisie, ktoré sa konalo dňa 9.10.2020 aj za prítomnosti starostu obce, ekonómky
a kontrolóra obce.

OZ v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu obce Ochodnica na rok 2020 č. 6/2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: p.Karol Šamaj, p. Ján Tarana, p. Martin Turčák, Mgr. Jaroslav Tarana, Ing. Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rôzne
Zástupca starostu pán Karol Šamaj informoval OZ o žiadostiach občanov, ktoré boli
v ostatnom období doručené OÚ a adresovane aj OZ.
Poslanec p. Mgr. Jaroslav Tarana upozornil, že takýto postup už dávnejšie pripomienkoval,
že danú žiadosť treba najskôr posunúť zvolenej komisií. Tá situáciu najskôr preverí a svoje
stanovisko s stanoviskom obce predloží na OZ.
OZ v Ochodnici sa uznieslo na nasledujúcom postupe pri vybavovaní žiadosti občanov
doručených obci Ochodnica :
Starosta obce bezodkladne posunie každú doručenú žiadosť do príslušnej komisie
obecného zastupiteľstva, ktorá sa k nej vyjadrí. Toto vyjadrenie spolu so žiadosťou
a vyjadrením obce bude predložené na najbližšie zasadanie OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: p.Karol Šamaj, p.Ján Tarana, Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Turčák, Ing. Milan Mizera.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obci Ochodnica bola doručená požiadavka od SPF o možnosť vysporiadania podielov v
bočných ciest v obci. Obci ponúkol advokát svoje služby k danej situácií. Poslanec Turčák
žiada uviesť akú sumu má obec zaplatiť za jeho služby a čo presne suma obsahuje.
OZ v Ochodnici berie na vedomie informáciu doručenú zo Slovenského pozemkového
fondu ( SPF) o potrebe vysporiadaní pozemkov, na ktorých sa nachádzajú miestne
vedľajšie komunikácie v obci vrátane ponuky advokátskej kancelárie JUDr. Milan
Chovanec na vykonanie príslušných právnych úkonov. Návrh advokátskej kancelárie
JUDr. Milan Chovanec bude posunutý do finančnej komisie obecného zastupiteľstva na
zaujatie stanoviska.

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov vychádzajúcich z pandémie COVID – 19 sa nepodarilo
k 1.9.2020 zriadiť CVČ, ako súčasť Základnej školy na základe uznesenia č. 30/2020 za dňa
28.5.2020 a je potrebné termín predlžiť do 01.01.2021.

OZ v Ochodnici, z dôvodu pretrvávajúcich problémov vychádzajúcich z pandémie
COVOD -19 schvaľuje odloženie zriadenia CVČ, ako súčasť Základnej školy
v Ochodnici, Hlavná č. 19, Ochodnica ku dňu 01.01.2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za : p. Turčák Martin, p.Ján Tarana, p.Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Mgr.Jaroslav Tarana
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Bola prednesené pripomienka na úhradu poštovného za vystavené upomienky a zapracovať
do všeobecného záväzného nariadenia.
OZ v Ochodnici ukladá zamestnancovi Obecného úradu v Ochodnici, ktorý je poverený
správou daní, spracovať návrh úpravy príslušných VZN pre prípad úhrady poštovné
za doručenie upomienky fyzickým a právnickým osobám v obci Ochodnica.
Termín: do 30.11.2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za : p.Turčák Martin, p.Ján Tarana, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana
Proti: 0
Zdržal sa : 0

OZ v Ochodnici ukladá zamestnancovi Obecného úradu v Ochodnici, ktorý je poverený
správou daní, priebežne analyzovať príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. O zisteniach
spracovať správu, ktorú spoločne s návrhom na úpravu výšky miestnych poplatkov
predloží OZ.
Termín: do 30.11.2020 a následne priebežne vždy k 30.11.príslušného roka.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za : p. Turčák Martin, p. Ján Tarana, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana
Proti: 0
Zdržal sa : 0
6. Diskusia
Poslanec OZ Ing. Milan Mizera vzniesol otázku k problematike evidencie vývozu TKO
v Ochodnici a k ponuke, ktorá bola prezentovaná spoločnosťou MIM, s.r.o., Hraničná 18,
Bratislava na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva konanom 04.09.2020
a následne touto spoločnosťou zaslaná starostovi obce elektronickou poštou 10.09.2020
zástupcom spoločnosti pánom Čisárom. Zástupca starostu obce pán Karol Šamaj sa k tomuto
vyjadriť nevedel a keďže starosta obce na zasadaní OZ nebol prítomný. Táto pripomienka
bude prejedaná v nasledujúcom zasadaní OZ.

Kontrolór obce Ochodnica dodal, že nám treba zvoliť – Inventarizačnú komisiu.
Za jej členov sa zvolili – Mgr. Jaroslav Tarana
Ing. Milan Mizera
p. Karol Šamaj
p. Ján Tarana
Ing. Stanislav Jančiga
Zástupca starostu pán Karol Šamaj informoval o výstavbe multifunkčného ihriska pri
Základnej škole v Ochodnici.
Na ihrisku sa aktuálne ešte pracuje a pre kolaudáciu a fakturáciu musia byť dodané na OÚ
v Ochodnici príslušné doklady. Ihrisko sa súčasne nemôže využívať. Poslanci OZ a zástupca
starostu obce Ochodnica sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie OZ bude dňa 27.11.2020
o 18:00 hod. v zasadačke OÚ.
7. Záver.
Zástupca starostu obce p. Karol Šamaj poďakoval poslancom a ostatným prítomným za ich
konštruktívny prístup, spoluprácu a ukončil zasadanie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:

Mgr. Jaroslav Tarana .............................
Martin Turčák .............................

Karol Šamaj
zástupca starostu

