
                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.  novembra   2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce   

                p. Ján Tarana, poslanec OZ 

                p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

                p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

                p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

                p. Mgr.Jaroslav Tarana, poslanec OZ  

                p. Karol Šamaj, zástupca starostu 

                p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna,  Marta Šeptajová , Zdenko Žabka, Katarína Mizerová  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola uznesení 

4. Plnenie rozpočtu 1.-6/2021 

5. Zmena rozpočtu 

6. Vodovod  

7. Kanalizácia  

8. Verejné osvetlenie 

9. Rôzne (Žiadosť MŠ, Žiadosť o prehodnotenie petície- petičný výbor, Žiadosť o napojenie 

svietidla, Žiadosť o odstránenie stromu-javor, Žiadosť o rezanie náletových drevín 

a pridanie osvetlenia, Vysvetlenie- Žiadosť o zmenu ÚPN) 

10. Diskusia 

11. Záver  

 

1.Otvorenie 

    Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ján Tarana, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Anna Ďuratná, Ing.Milan 

Mizera.      

Proti:    0                                    

Zdržal: 0 

Neprítomní: Martin Turčák 

Nehlasovali 

 

 



Navrhol najskôr prejednať pripomienky občanov bod č. 9 , ktorí sú  prítomní na zasadnutí.  

Predseda stavebnej a bytovej komisie p. Ing. Milan Mizera, žiada doplniť program o ďalší 

bod, kde chce informovať o zasadnutí menovanej komisie, a ekonómka uviedla že plnenie 

rozpočtu bolo poslancom zaslané aj za obdobie 1-9 mesiac 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Rôzne 

4. Kontrola uznesení 

5. Plnenie rozpočtu Základnej školy za 1 polrok 2021 a obce 1-9/2021 

6. Zmena rozpočtu 

7. Vodovod 

8. Kanalizácia 

9. Verejné osvetlenie 

10. Správa so stavebnej a bytovej komisie 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Doplnený program bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.  

  

Hlasovanie: 

Za: Ján Tarana, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Anna Ďuratná, Ing Milan 

Mizera.      

Proti:    0                                    

Zdržal: 0 

Neprítomní: Martin Turčák 

Nehlasovali: 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

     Do návrhovej komisie určil:     p. Martin Kuchta, Ing. Milan Mizera 

     Overovatelia zápisnice:            p. Ján Tarana, Anna Ďuratná  

     Zapisovateľka:                          p. Červená Dana 

 

 

Hlasovanie: 

Za: Ján Tarana, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Anna Ďuratná, Ing.Milan 

Mizera 

Proti:0                                     

Zdržal: 0 

Neprítomní: Martin Turčák 

Nehlasovali: 

 

3. Rôzne 

Pán starosta obce dal slovo prítomným občanom. 

Žiadosť o prehodnotenie petície - p. Šeptajová Marta  



Robili sa vektorové mapy,  nesprávne sa identifikovali parcely  z pozemkovej mapy na mapu 

technicko-hospodársku, čím došlo k posunu a vlastníci  prišli o pozemky, sady. Chcela by 

som Vás požiadať o pomoc.  Chceme  postúpiť na Úrad vlády SR petíciu, aby nám pridelili 

možnosť jednať s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý úpravy vykonal. 

Chceme, aby vykonali opravu a dali všetko do pôvodného stavu - aby vlastníci, ktoré  prišli o 

pozemky boli naďalej vlastníkmi.  

Ing. Milan Mizera – predložte nám finálne znenie vašej žiadosti, rozhodneme či ju 

podporíme. Ak ju stihnete napísať,  môžeme ju zaradiť aj do najbližšieho zasadnutie OZ.  

Šeptajová - chcem Vás ešte požiadať, či nám môžete  poskytnúť pomoc od obecného 

právnika. Starosta dodal, že obec nemá zmluvu viazanú s konkrétnym právnikom.  

Poslanec Mgr. Jaroslav Tarana sa ponúkol, že im skúsi pomôcť s právnymi náležitosťami.   

 

Žiadosť o napojenie svietidla pri p. Jaroslavovi M. Na základe miestneho zisťovania a po 

diskusii so žiadateľom  OZ skonštatovalo, že sa vykoná oprava existujúceho 

svietidla.  Neplánuje sa vytvoriť ďalší svetelný bod, nakoľko   obec nemá vo vlastníctve 

pozemok na jeho umiestnenie.   

 

Žiadosť o odstránenie stromu – javor. Po obhliadke OZ skonštatovalo, že strom je už suchý 

a  jeho spadnutie môže spôsobiť aj závažné následky.  

 

Žiadosť o orezanie náletových drevín a pridanie osvetlenia 

Zákruta pri družstve je sama o sebe dosť úzka, neprehľadná  a nebezpečná. Okolité stromy ju 

ešte viac zužujú. Je potrebné vykonať  orez stromov.  OZ odporúča starostovi zabezpečiť 

orezanie stromov, aby nezasahovali do cesty a verejného osvetlenia čo spôsobuje zníženie  

kvality  osvetlenia cesty.   

 

Žiadosť o zmenu územného plánu  – Vyjadrenie od SSE, a.s.  bolo doručené na obec. Ich 

odpoveď je nedostačujúca a nejasná . Žiadateľ podal žiadosť aj samostatné,  majú prisľúbenú 

spoluprácu a možnosť napojenia. 

Poslanec p. Ing. Milan Mizera odporúča opätovné stretnutie komisie  so žiadateľmi a p. 

Annou Strakovou.    

 

4. Kontrola uznesení  

Kontrolór obce predniesol plnenia uznesení s vysvetlením.  

Uznesenia číslo 69/2020 – starosta dodal, že okolité obce ani mesto – KNM,  nemá záujem 

o spoločnom postupe a likvidácií komunálneho odpadu – nepredložil však žiadnu správu z 

rokovania – úloha v plnení 

uznesenie číslo 37/2021 -  starosta uviedol že správa o aktuálnom stave vodovodu je čiastočne  

pripravená. Správa podľa vyjadrenia starostu nie je úplná a nebola doručená. - úloha 

nesplnená. 

Uznesenie číslo 44/2021 – Dokumentácia celého verejného osvetlenia nie je vypracovaná. 

Vypracovanie by stálo nemalé finančné prostriedky.  Člen stavebnej komisie  Ing.  Mečár 

rokoval s p. Surovčákom, ktorý predložil čiastočnú dokumentáciu, pričom člen stavebnej 

komisie pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu. V tejto súvislosti   predseda stavebnej 



komisie. Poslanec OZ v Ochodnici Ing. Milan Mizera vyjadril svoju nespokojnosť nad 

predloženými dokumentami, nakoľko na týchto nebol vyznačený dátum ich doručenia 

Obecnému úradu, ich zaregistrovanie v poštovom denníku, ako ani neboli podpísané za 

preberajúcu stranu. – úloha nesplnená 

Uznesenie číslo 45/2021 - starosta sa zúčastnil rokovania  so spoločnosťou  SEVAK. Starosta 

rokoval konkrétne s pánom riaditeľom.  Musí spracovať dokumenty ohľadom verejného 

vodovodu, čo bude obec stáť nemalo finančných prostriedkov a veľa času. – úloha splnená 

Uznesenie číslo 46/2021 – OZ žiada doplniť žiadosť p. Kuchtu o výmeru a náčrt pozemku na 

prenájom.  Pracovníčka úradu bola len telefonicky informovaná o výmere pozemku, avšak 

náčrt nebol predložený. Pán Kuchta uviedol, že náčrt o prenájom pozemku predloží -  úloha 

nesplnená  

 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení.  

 

5. Plnenia rozpočtu 

Pani Mizerová predniesla čerpanie rozpočtu Základnej školy za 1 polrok 2021. 

 

Školská jedáleň získala finančné prostriedky z projektu vo výške  5000 € na nákup zariadenia 

do školskej jedálne – zakúpenie umývačky riadu, váhy a škrabky.  

Zo schváleného  rozpočtu bola uhradená spoluúčasť na projekte výmene okien. Školský klub 

sa rozšíril o ranný klub čím sa zvýšili náklady. Na základe podaného projektu sa ušetrili 

finančné prostriedky v školskej jedálni a tieto by chceli presunúť do školy.   

 

Ekonómka obce oboznámila poslancov o plnení rozpočtu za obec . 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1-9 mesiac a Základnej školy za 1 

polrok 2021.  

 

6. Zmena rozpočtu 

        

Úprava rozpočtu číslo 8 zahŕňa presun finančných prostriedkov na cyklotrasu z kapitálového 

rozpočtu na bežný rozpočet vo výške 1 200 eur - úprava rozpočtu schválená finančnou 

komisiou  

 

Úprava rozpočtu číslo 9 zahŕňa navýšenie v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu pre 

školstvo – transfer. Jedná sa napr. o nákup učebníc, vzdelávacie poukazy, školské potreby, 

odstupné  a  asistenta učiteľa.  

 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa  

- navyšujú finančné prostriedky o sumu 200 € na zakúpenie dezinfekcie. 

- navyšuje finančné prostriedky o sumu 50 € na opravu prvkov detského ihriska.   

 

Úprava rozpočtu č. 10 bola zaslaná poslancom 

 



Výdavky sa  zvýšili najmä za odvoz smeti v obci. Znížil sa príjem na  nájme kultúrneho domu 

z dôvodu pandemických opatrení . Navýšené výdavky sú kryté nevyčerpanými prostriedkami 

CVČ.  Úprava rozpočtu je vyrovnaná – uviedla ekonómka obce p. Švaňová.  

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie úpravu rozpočtu č.8 a č.9. 

Hlasovanie: 

Za: Ján Tarana, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Anna Ďuratná, Ing Milan 

Mizera.      

Proti:    0                                    

Zdržal: 0 

Neprítomní: Martin Turčák 

Nehlasovali: 

 

OZ v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu č. 10.  

 

Hlasovanie: 

Za: Ján Tarana, Mgr. Jaroslav Tarana, Martin Kuchta, Karol Šamaj, Anna Ďuratná, Ing Milan 

Mizera.      

Proti:    0                                    

Zdržal: 0 

Neprítomní: Martin Turčák 

Nehlasovali: 

 

 

7. Vodovod 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o stave a výške faktúr za odber vody. 

Diskutovali o možnostiach opráv vodovodného potrubia v našej obci, nakoľko je 

v dezolátnom stave a vyžadujú si pravidelne opravy. Uviedol informáciu o súkromných 

vodovodoch – čiastočná správa z uloženej úlohy. 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie informáciu o stave vodovodu. 

 

8. Kanalizáciu  

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil o spoločnej komunikácii s obcou  Kysucký 

Lieskovec. Obec Kysucký Lieskovec vyžaduje,  aby sme prijali uznesenie, v ktorom bude 

stanovené, že práce vykoná spoločnosť SEVAK.  Pokiaľ spoločnosť SEVAK nezaradí do 

investičného plánu našu kanalizáciu, nemôžeme uznesenie prijať.  

 

OZ berie na vedomie informáciu o stave kanalizácie.   

 

9. Verejné osvetlenie 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe zhotovenia mapky s umiestnením  

bodov verejného osvetlenia,  aby bolo možné vyhlásiť verejné obstarávanie. K vyhláseniu 



verejného obstarávania je nápomocný člen stavebnej a bytovej komisie p. Ing. Mečár, ktorý 

komunikoval s p. Surovčákom.  

Starosta obce ďalej uviedol, že nežiadal SSE a.s. o zaslanie mapky s počtom stĺpov, lebo 

nechcel zbytočné upozorňovať,  že   obec má  na ich stĺpoch zriadené verejné osvetlenie 

a rozhlas,  aby  daná spoločnosť  nežiadala od nás nájom.    

 

OZ berie na vedomie informáciu o zhotovení dokumentácie a prípravy na verejné 

obstarávanie verejného osvetlenia. 

 

 

10. Správa so stavebnej a bytovej komisie 

 

Ing. Milan Mizera predseda bytovej a stavebnej komisie informoval, prítomných poslancov 

o zasadaniach stavebnej a bytovej komisie.  

Zo zasadnutia stavebnej a bytovej komisie je naliehavé riešenie - potreba namontovania 

strešnej  snehovej zábrany nad vchodmi  bytoviek č. 820 a č. 821 ešte v tomto roku. Je 

potrebné zistiť prieskumom trhu cenovú ponuku.  

Stavebná a bytová komisia  navrhujeme, aby sa zvolila  komisia na preberie bytu, ktorá by po 

odovzdaní a preberaní bytu medzi nájomníkmi kontrolovala stav bytu a taktiež pohľadávky 

voči obci. Voľný nájomný byt novému nájomcovi prideľuje na základe kritérií  komisia. Bolo 

by vhodne, aby každý byt mal samostatný spis. 

 

OZ berie na vedomie správu stavebnej a bytovej komisie.  

 

10. Diskusia 

Zdenko Žabka informoval o rozpočte DHZ. Zostatok financií, ktoré tento rok nepoužili chcú 

preniesť do ďalšieho roka a použiť na zakúpenie  terénneho auta. Získali aj dotáciu od štátu 

3000€.  Ďalej informoval o stave historickej obecnej hasičskej zástave. Je potrebná jej 

obnova. Poslanec Ing. Milan Mizera – nemáme predstavu koľko stojí renovácia zástavy, nech 

nám dajú cenovú ponuku. 

 

Ing. Milan Mizera požiadal starostu obce o informácie v ZŠ Ochodnica. 

Starosta uviedol, že v ZŠ Ochodnica došlo k zmene vo funkcií riaditeľa školy. Na otázku 

poslanca, čo viedlo starostu obce ako zriaďovateľa k zmene postu riaditeľa sa starosta 

nevyjadril. 

Do diskusie sa zapojil kontrolór obce, ktorý uviedol, že zmena v poste riaditeľa nastala v čase, 

keď nebol odsúhlasený úväzok p. RNDr. Edite Brisudovej na zástupcu pre CVČ. Ďalej 

uviedol, že s odsúhlasením úväzku na zástupcu pre CVČ vznikol problém tým, že p. RNDr. 

Edita Brisudová odmietla podpísať pracovnú zmluvu a táto bola podpísaná až v polovici 

októbra, čím došlo k porušeniu právnych predpisov.  Kontrolór obce uviedol, že poverenie 

riaditeľa počas COVIDu malo byť najdlhšie na šesť mesiacov, kým sa neosadí voľné miesto 

riaditeľa z uskutočneného výberového konania. Do dnešného dňa nebolo výberové konanie 

uskutočnené a lehota šiestich mesiacov bola prekročená, čím sa porušil ďalší právny predpis. 

 



Ing. Milan Mizera upozornil starostu obce, že poverením riaditeľa školy p. RNDr. Editou 

Brisudovou, ktorá zároveň pre ZŠ v Ochodnici vykonáva funkciu pracovníka školského úradu 

(prenesený výkon štátnej správy) dochádza   porušovaniu právnych predpisov a konfliktu 

záujmu. Požiadal starostu obce aby vec okamžite riešil vo vlastnom záujme.   

Poslanec p. J. Tarana uviedol, že je potrebné vykonať výberové konanie na riaditeľa ZŠ.   

 

11. Záver 

   Starosta obce poďakoval poslancom za ich prítomnosť a ukončil obecné zastupiteľstvo.  

 

  

 Overovatelia zápisnice: 

 

Ján Tarana.................................... 

Anna Ďuratná...............................   

 

  

                                                                                                                Radoslav Ďuroška 
                                                                                                                     starosta obce  
                                                                         

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overovatelia:  
Ján Tarana  
Anna Ďuratná 
 

 

Pripomienka overovateľa  zápisnice k zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 12.11.2021.  
 

  Overovateľka uviedla pripomienku k bodu č 10. 
 

- V diskusií o ZŠ Ochodnica boli uvedené informácie, ktoré boli prediskutované pred 
zasadnutím OZ len medzi kontrolórom obce a poslancom OZ.  Ďalší poslanci OZ o danom 
probléme neboli informovaní až na zasadnutí.  

 
 


