Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici
konaného dňa 09.04.2021
Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Karol Šamaj, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Martin Turčák, poslanec OZ
p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
Ďalší prítomní:
Jana Kolenová, Peter Sága, Anton Bugáň, Zdenko Žabka
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných, oznámil, že OZ sa nahráva musia byť dodržané
všetky pandemické opatrenia a prečítal program OZ.
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia-zmluva
5. Cyklotrasa – zaradenie do ÚPO
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Poslanec Ing. Milan
Mizera žiada doplniť program o bod Verejné obstarávanie Verejného osvetlenia. Starosta
skonštatoval, že bod sa nebude prejednávať, lebo verejný obstarávateľ nie je prítomný.
Program OZ bol schválený.
Hlasovanie:
Za: Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera,
Jaroslav Tarana
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie boli schválení:
- p. Ján Tarana, poslanec OZ
- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Za overovateľov zápisnice boli schválení:
- p. Martin Kuchta, poslanec OZ
- p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ
Písaním zápisnice bola poverená Jana Kolenová, pracovníčka Obecného úradu v Ochodnici.
Hlasovanie:
Za: Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera,
Jaroslav Tarana
Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení
Kontrolór obce informoval poslancov OZ o splnení uznesení. Poslanec Ing. Mizera žiada
informovať o uzneseniach, ktoré majú plnenie a nie o tých, ktoré sa berú na vedomie.
Kontrolór obce ďalej uviedol, že uznesenie č. 68/2020 je v plnení do 30.6.2021 a uznesenie č.
69/2020 je v plnení do 30.4.2021.
4. Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia-zmluva
Starosta obce informoval poslancov OZ o zmluve na preložku elektroenergetického
rozvodného zariadenia na ihrisku pri ZŠ. Skonštatoval, že časť finančných prostriedkov sa
môže použiť z rezervného fondu a finančná komisia dá návrh na úpravu rozpočtu odkiaľ sa
použijú zvyšné finančné prostriedky. K zmluve o preložke elektroenergetického rozvodného
zariadenia neboli zo strany poslancov OZ žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za
podpísanie zmluvy.
Hlasovanie:
Za: Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera,
Jaroslav Tarana
Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Cyklotrasa – zaradenie do ÚPO
Starosta obce informoval poslancov OZ o cyklotrase, ktorá je plánovaná cez územie
Ochodnice po pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce a v správe Urbariátu. K plánovanej
cyklotrase bola poslancom zaslaná mapka, cez ktoré územie bude cyklotrasa prechádzať.
Starosta obce dal hlasovať, aby zámer cyklotrasy a pozemky pod cyklotrasou boli zahrnuté pri
aktualizácii Územného plánu obce Ochodnica.
Hlasovanie:
Za: Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Martin Turčák, Milan Mizera,
Jaroslav Tarana

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Rôzne
Pán Peter Sága žiada vyjadrenie obce o zmenu územného plánu obce Ochodnica v časti
u Tomáška na Ohrade na individuálnu výstavbu rodinných domov. V danej žiadosti sú
podpísaní viacerí žiadatelia a medzi nimi aj pán Anton Bugáň, ktorý sa pýta, či je dôvod na
nevydanie stavebného povolenia na týchto pozemkoch.
- Poslanec Martin Turčák konštatuje, že ak budú inžinierske siete- elektrika, voda, plyn,
odpad, umiestnené v prístupovej ceste na náklady stavebníkov, nemal by byť žiaden
problém
- Poslanec Ing. Milan Mizera navrhuje zvolať stavebnú komisiu, ktorá preverí všetky dané
skutočnosti a mala by byť pri tom prítomná aj pracovníčka stavebného úradu. Ďalej navrhuje
zistiť, kde sa v tejto lokalite nachádza obecná voda a plyn.
- Starosta obce navrhuje, aby bol pri tom prítomný aj geodét a musí byť vyriešená prístupová
cesta k pozemkom.
- Starosta obce informoval poslancov OZ, že pri vyhotovení geometrického plánu na určenie
vlastníckeho práva pozemok 2339/4 (parcela KN 6040) boli do vlastníctva zahrnuté aj časti
cesty 4791/2,3 a prevedené na súkromné osoby do LV 6292 respektíve LV 8165. Vzhľadom
na to, že to bola pôvodná neknihovaná parcela po ROEP-e parcela KN 6700, budem žiadať
vrátenie pozemkov do LV obce.
- Pán Zdenko Žabka žiada opraviť vedľajšiu komunikáciu v lokalite pri jeho rodinnom dome,
ktorá je ináč zakreslená ako má byť a dažďová voda tečie po ceste a podmýva plot.
- Poslanec Mgr. Jaroslav Tarana navrhuje ísť sa tam pozrieť a zvolať komisiu, aby posúdila
momentálny stav.
7. Diskusia
- poslankyňa Anna Ďuratná žiada na hornom konci obce rozšíriť alebo ináč umiestniť
rozhlasový bod, lebo tam nie je dobre počuť obecný rozhlas
- poslanec Martin Turčák žiada pozametať autobusovú zastávku pri železničnej stanici-smer
Dunajov. Starosta konštatuje, že je potrebné informovať VÚC.
- zástupca starostu Karol Šamaj informuje poslancov OZ, že je potrebné opraviť most
u Mihaldu a breh pod Mihaldom sa zosúva. Starosta obce konštatuje, že na budúci rok sa to
môže dať do rozpočtu obce a treba osloviť povodie Váhu a informovať ich o tomto stave.
- Poslanec Ing. Milan Mizera chce vedieť prečo ešte stále nie je vyhodnotené Verejné
obstarávanie verejného osvetlenia, lebo termín odovzdávania ponúk bol do 12.3.2021.
Dnes je 9.4.2021, čo je takmer jeden mesiac a verejné obstarávanie ešte nie je
vyhodnotené. Vyjadruje hlbokú nespokojnosť s prácou verejného obstarávateľa ako aj jeho
postup pri vyhodnotení verejného obstarávania. Prečo to tak dlho trvá?Aj ďalšia výzva na
kultúrny dom bola totálne odfláknutá alebo neschopne pripravená. Dal do pozornosti, či je
vhodné s ním ďalej spolupracovať. Žiada, aby obstarávateľ prišiel poslancom OZ
odprezentovať výsledok verejného obstarávania na verejné osvetlenie.
- Starosta konštatuje, že obstarávateľ je momentálne v pandemickej karanténe. Informuje
poslancov OZ, že je problém zohnať spoľahlivého obstarávateľa, ktorý pracuje
zodpovedne. V niektorých obciach mali problém s verejným obstarávaním. Starosta ďalej
konštatuje, že musí všetko preveriť a robiť podľa zákona. Starosta podpisuje zmluvy a je

zodpovedný a stíhateľný, preto verejného obstarávateľa vyberá podľa spoľahlivosti
a vykonanej práce.
8. Záver
Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
1. Overovateľ:
Martin Kuchta
2. Overovateľ:
Mgr. Jaroslav Tarana
Radoslav Ďuroška
starosta obce

