
Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici 

konaného dňa 09.10.2017 

 

 

Prítomní: 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Anna Ďuratná, zástupca starostu 

p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ 

 

Ďalší prítomní: 

Anna Švaňová, Ondrej Košťan, Katarína Mizerová, Milada Hodásová,  

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3. Úprava rozpočtu /projekt/ a plnenie rozpočtu za I. polrok 2017 

                 4. Rôzne 

                5. Diskusia 

                6. Záver 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

- p. Ján Tarana, poslanec OZ 

 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ 

- p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

 

Písaním zápisnice bola poverená Jana Kolenová, pracovníčka  Obecného úradu v Ochodnici.  

 

Hlasovanie:  

Za: Ďuratná, Mozoľ, Surovčák, Tarana   

Proti: 0               Zdržal sa: 0      

 

 

     



4. Úprava rozpočtu       

P. Švaňová predniesla úpravu rozpočtu a p. starosta oboznámil poslancov OZ s určitými 

zmena v rozpočte a oboznámil poslancov OZ s výdavkami na projekt „Ochodnica a Mucharz 

– partnerstvo na ochranu nášho dedičstva“. 

Za: Ďuratná, Mozoľ, Surovčák, Tarana   

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

3. Rôzne 

- P. Košťan prezentoval program na pasportizáciu Obce Ochodnica a oboznámil poslancov 

s využitím programu pre obecný úrad. Vysvetlil zakreslenie parciel, stavieb, vlastníckych 

vzťahov, zakreslenie inžinierskych sietí a hrobových miest na cintorínoch v obci. Ďalej p. 

Košťan vysvetlil cenu programu, ktorá sa odvíja od katastrálneho územia od km2 a počtu 

obyvateľov v obci a hrobových miest na cintoríne. Poslanci OZ berú na vedomie správu p. 

Košťana s tým, že na budúcom zastupiteľstve, keď budú v plnom počte rozhodnú o využití 

programu.  

 

-  P. Mizerová oboznámila poslancov OZ so žiadosťou o zrušenie zadržiavaných finančných 

prostriedkov z rozpočtu ZŠ a uvoľnenie zadržiavaných finančných prostriedkov prenesených 

kompetencií ZŠ v sume 6 769,- Eur na prevádzkové náklady ZŠ : 

- maliarske práce v sume 800,- Eur,  

-výmena elektrických rozvodov (uskutočnené výdavky) v sume 2 401,63 Eur,  

-oprava kancelárskeho nábytku, zakúpenie násteniek do tried, zakúpenie učebných pomôcok 

v sume 3 567,37 Eur.   

Poslanci OZ schválili žiadosti p. Mizerovej. 

 

Za: Ďuratná, Mozoľ, Surovčák, Tarana   

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

- P. starosta obce predniesol žiadosť  o uzatvorenie mandátnej zmluvy na poskytovanie 

právnej služby v rozsahu právneho poradenstva a odborných konzultácií, spisovanie zmlúv 

a právnych podaní, vymáhanie pohľadávok, bezplatné právne poradenstvo v rozsahu 2x 

ročne. Poslanci OZ schvaľujú prednesenú žiadosť mandátnej zmluvy s platnosťou od 

01.11.2017 

Za: Ďuratná, Mozoľ, Surovčák, Tarana   

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

- P. starosta vysvetlil poslancom OZ zmluvu o dielo s TES. 

 

-P. starosta oznámil poslancom OZ, že Uznesenie č. 31 prijaté dňa 29.9.2017 bude 

podmienené úhradou všetkých poplatkov všetkých vlastníkov nehnuteľnosti chotára Petránky.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Záver 

Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Anna Ďuratná 

 

2. Overovateľ: 

Miroslav Mozoľ 

 

 

 

 

 Radoslav Ďuroška 

 starosta obce 

 

-  

 

 


