
 

             O b e c    O c h o d n i c a 
                                                       Ochodnica č. 121 , 023 35 Ochodnica 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                               Zápisnica  z Obecného zastupiteľstva 

                       zo dňa 14.9.2022, ktoré sa konalo v zasadačke Obecného úradu.  

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce  

                p. Ján Tarana, poslanec OZ 

                p. Martin Turčák, poslanec OZ 

                p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

                p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

                p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ  

                p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

 Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, p. Miloš Šutý, Ing. Milan Mečár, Marián Vlček,  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Projekt ZŠ zateplenie 

4. Kontrola plnení uznesení 

5. Zmena rozpočtu ZŠ č. 4/2022 

6. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č 6/2022 a 7/2022   

7. Plnenie rozpočtu MŠ a ZŠ za rok 2021 

8. Plnenie rozpočtu ŠJ a ŠKD k 30.6.2022 

9. Plnenie rozpočtu MŠ k 30.06.2022 

10. Plnenie rozpočtu obce Ochodnica k 30.06.2022 

11. VZN obce Ochodnica č.1/2022, ktorý sa mení VZN obce Ochodnica č. 1/2021 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 

v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica. 

12. Rôzne ( Žiadosť č. OÚ 357/2022, Žiadosť č. OÚ 372/2022, Žiadosť č. OÚ 401/2022, 

Žiadosť č. OÚ 405/2022, Dodatok  č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2021). 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

1 bod. Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Radoslav Ďuroška.  

Privítal prítomných poslancov, zamestnancov obce, hostí a ďalej uviedol, že zasadnutie OZ je 

nahrávané.  

Starosta  navrhol doplniť program:  



- bod č.8 doplniť - Plnenie rozpočtu  ŠJ a ŠKD k 30.6.2022 aj CVČ  

- presunutie  žiadosti č.OÚ 357/2022, obyvateľov chotára    

- bod  č.3 posunúť na neskôr – z dôvodu neprítomnosti projektanta 

- Ing.  Mizera – navrhol  doplniť program v bode 12 Rôzne o žiadosť č.443/2022 prenájom 

sály pre rozvoj aktivít a pohybu mažoretkového klubu VictoriaKids Ochodnica.  

 

Obecné zastupiteľstvo   prerokovalo v bode programu č. 1 program obecného zastupiteľstva. 

OZ schvaľuje upravený program nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

3. Žiadosť obyvateľov chotára Petránky a Bzdilých  č. OÚ 357/2022 

4. Kontrola plnení uznesení 

5. Projekt ZŠ zateplenie 

6. Zmena rozpočtu ZŠ č. 4/2022 

7. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č 6/2022 a 7/2022.  

8. Plnenie rozpočtu MŠ a ZŠ za rok 2021 

9. Plnenie rozpočtu ŠJ, ŠKD a CVČ  k 30.06.2022 

10.Plnenie rozpočtu MŠ k 30.06.2022 

11.Plnenie rozpočtu obce Ochodnica k 30.06.2022 

12. VZN obce Ochodnica č.1/2022, ktorý sa mení VZN obce Ochodnica č. 1/2021 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 

v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica. 

13. Rôzne ( Žiadosť č. OÚ 372/2022, Žiadosť č. OÚ 401/2022, Žiadosť č. OÚ 405/2022, 

Dodatok  č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2021, Žiadosť č. OÚ 443/2022). 

14. Diskusia 

15.Záver 

  

2. bod.  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  a zapisovateľky  

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:               Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci :       Anna Ďuratná, Martin Kuchta 

Zapisovateľka:                                                       Dana Červená, zamestnankyňa obce. 

  

3. bod Žiadosť obyvateľov chotára Petránky a Bzdilých  č. OÚ 357/2022 

- Ing. Šutý- žiada o finančný príspevok na kúpu kameniva a jeho dovoz na vysypanie cesty 

Obec nám už dlhšie neprispela,  je zničená po ťažbe.  

- preveriť stav vlastníctva a posúva sa na  posúdenie súčasne- komisií bytovej, stavebnej 

a životného prostredia ( ďalej len stavebná komisia ) a finančnej komisií. 

                                                                                ( 45/2022 uznesenie sa berie na vedomie) 

 

Do miestnosti vstupuje poslanec Mgr. Jaroslav Tarana a ospravedlňuje sa za neskorý príchod.  

 

4. bod .Kontrola plnení uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal kontrolór obce Ing. Jančiga. 

 

Uznesenie č. 37/2021 – dostal som vypracovanú správu s návrhmi  riešenia  určitých 

častí vodovodného potrubia. Naďalej  pretrvávajú veľké straty vody.  

- starosta- straty nám často spôsobujú skryté poruchy a doba ich odstránenia, intenzívne 

hľadáme riešenia na zníženie strát 



- starosta- na webovej stránke obce máme  zverejnenú výzvu na predloženie cenovej 

ponuky 

úloha splnená 

 

- Kuchta-  nedalo sa ešte rekonštruovať svetlo na vodojeme, je tam strašná tma. Ďalej 

žiadam v mene Guckého aby boli kúpene opravne  pásy všetky rozmery.  

- starosta- najskôr musíme zistiť, či máme dostatok finančných prostriedkov a sám som 

za tento návrh  

 

            Uznesenie č. 1/2022 – Ing. Mizera predseda stavebnej komisie predniesol informácie 

o spoločnom stretnutí, výsledkom čoho je, že Obec a spoluvlastník pripravia návrh na 

vzájomné obojstranné akceptovateľnú výmenu pozemkov.  V tomto procese sa bude 

ďalej postupovať. 

úloha je v plnení 

 

            Uznesenie č. 9/2022  

      úloha  je v plnení 
 

      Uznesenie č. 42/2022 oprava cesty v lokalite ,, U Magáta“  Komisia stavebná, po 

obhliadke cesty v lokalite ,, U Magáta “ konštatovala, že poškodenie v tejto časti nie je 

v takom zlom stave, ktorý by si vyžadoval okamžitý zásah a rekonštrukciu.  

úloha splnená 
 

Uznesenie č. 43/2022  
 

Uznesenie č. 44/2022 – rozšírenie ÚP – pre výstavbu IBV a rekreačných domčekov 

stavebná komisia zistila nedostatky vo vlastníckych vzťahov. Odpovedala žiadateľom 

písomnou formou a pri najbližšej úprave územného plánu obce Ochodnica sa po 

odstránení chýb bude týmito žiadosťami  zaoberať.  

Spoločne pre uznesenie č. 43/2022 a č.44/2022. 

      úloha splnená 
                                                                       ( 46/2022 uznesenie sa berie na vedomie ) 

 

-Kuchta prečítal časť listu od pána Ságu, ktorý bol adresovaný všetkým poslancom.  

 

Do miestnosti vstupuje ekonómka ZŠ p. Mizerová a projektant Ing. Kormanec.  

 

5. bod.  Projekt ZŠ zateplenie 

- Projektant – Ing. Kormanec informuje zasadnutie OZ o projekte zateplenie ZŠ. 

- Budova ZŠ je staršia a technický stav ohľadom tepelných strát je nepriaznivý. 

Nastala otázka vykurovanie plyn alebo tepelné čerpadlo. 

Po zvážení sa došlo k záveru, že inštalácia tepelného čerpadla by bola náročná 

a návratnosť na dlhé roky. A preto sa pristúpilo k vykurovaniu plynom. 

V projekte sa neuvažuje o zateplení podlahy nakoľko je zateplenie stavebné náročne a 

z dôvodu už vykonaných rekonštrukcií tried.  

Všeobecné najefektívnejší je plyn, oproti elektrike, je stále lacnejší. Dokáže zvýšiť 

výkon omnoho rýchlejšie.  

Odporúčam urobiť samostatnú kotolňu, terajšiu rozdeliť na dve časti.  



V rámci zateplenia sa rieši aj  kúrenie, osvetlenie, musí sa znížiť komplet energetická 

náročnosť budov. 

Zateplenie sa navrhuje s minerálnou vatou. Je potrebné zabezpečiť bezbariérový vstup 

do bodový ZŠ, ktorý bude  riešený kovovou konštrukciou.  

Zateplenia vestibulu je možné len z vnútra, forma  zníženia stropu sadrokartónom.  

 

           Jaroslav Tarana - do kedy trvá  výzva ? 

      -    projektant odpovedá - zhruba do konca roka, projekty máme pripravené 

      -    starosta – sledujeme aj ďalšie výzvy   

                                                                          ( 47/2022 uznesenie sa berie na vedomie ) 

 

6. bod. Zmena rozpočtu ZŠ č. 4/2022 

- materiály boli zaslane poslancom OZ elektronický pred konaním zasadnutia OZ   

- ekonómka ZŠ informuje poslancom o dôvode zmene rozpočtu 

- na zasadnutí finančnej komisie nebol prerokovaný zámer CVČ z dôvodu nedostatkov 

a predstaviteľa ZŠ. 

- finančná komisia odporúča schváliť predloženú zmenu rozpočtu č. 4/2022 

                                                                              ( 48/2022 uznesenie bolo schválené ) 

 

7. bod  Zmena rozpočtu obce Ochodnica č. 6/2022 a č. 7/2022.   

      -    materiály boli zaslane poslancom OZ elektronický pred konaním zasadnutia OZ   

      -    ekonómka  informuje poslancom o dôvode zmene rozpočtu 

 

     Úprava rozpočtu č. 6/2022 

Zmena rozpočtu č. 6/2022 bola vykonaná starostom obce v rámci prijatých zásad 

hospodárenie. 

                                                                   ( 49/2022 uznesie berie na vedomie ) 

  

     Úprava rozpočtu č. 7/2022  

        Zmeny: 

- presun prostriedkov v rámci prostriedkov DHZ 

- odmena stanovená v kolektívnej zmluve pre zamestnancov- MŠ a ZŠ 

- poukážky pre športovcom, prijem za reklamu  

- dotáciu od štátu pre DHZ 

 

- Vlček Marián – požiadali o zmenu rozpočtu, presun položiek z dôvodu vzniknutých 

nákladov súvisiacich s údržbou a poistením  zakúpeného  motorového vozidla  

- Švaňová odpovedala– zmenu treba poslať aj písomne 

- Vlček- ďalej sa informoval o spôsobe vrátenia financií na účet za elektródy do EAD 

- Švaňová odpovedala - tie čo prídu tento rok tak tie Vám budú následne zaslané na účet  

- Ing. Mizera- budem súhlasiť ale chceme to mať písomne 

- počas zasadnutia OZ bola zmena použitia finančných prostriedkov ( zmena rozpočtu ), 

zaslaná mailom na OÚ.  

                                                                                      ( 50/2022 uznesenie bolo schválené ) 

 

   Úprava rozpočtu č. 8/2022 

       Zmeny : 

- výtlky na obecných  komunikáciách   

- rekonštrukcia cesty, vybudovanie parkoviska pri dome smútku  a zameranie cesty 

k domu smútku   



- služby geodeta – vytýčenie a geodetické zameranie -  ( cesta od pani Malikovej k IBV 

U Tomáška, cesta okolo pána Vlčka, cesta pri rodinnom dome  č. 198, cesta pri 

rodinnom dome č.34 ). 

                                                                                                                                                                           

( 51/2022 uznesenie bolo schválené ) 

 

- OZ rozpúšťa finančné prostriedky z RF vo výške 25 500 € - rekonštrukcia cesty, 

vybudovanie parkoviska pri dome smútku a zameranie cesty k domu smútku   

                                                                 ( 52/2022 uznesenie bolo schválené ) 

 

      -     starosta- prešli sme po obci a vyznačili výtlky 

- Ing. Mečár- parkovisko pri dome smútku zhruba pre 10 motorových vozidiel, bude 

asfaltový povrch zhruba v rozmeroch 25x10 m  

                                                                             

 

8. bod  Plnenie rozpočtu MŠ a ZŠ za rok 2021 

         - k plneniu rozpočtu MŠ nemali poslanci žiadne otázky  

         - kontrolór- keď sa robí zmena, musí byť zmena rozpočtu schválená 

                                                                ( 53/2022 uznesie berie na vedomie ) 

 

 9. bod  Plnenie rozpočtu ŠJ, ŠKD a CVČ  k 30.06.2022 

- materiály boli zaslane poslancom elektronický pred konaním zasadnutia OZ. 

- kontrolór- nebola predložená koncepcia za minulé roky z hľadiska plnenia rozpočtu, je 

potrebné vypracovať koncepciu fungovanie CVČ pre školský rok 2022/2023 ( počet 

žiakov a krúžkov prípadne časový rozvrh jednotlivých krúžkov ). 

- ekonómka ZŠ – odpovedala, že zoznam krúžkov s počtom žiakov bude uzatvorený do 

15.9.2022. 

- kontrolór - k plneniu rozpočtu za prvý polrok neboli dané pripomienky  

                                                                ( 54/2022 uznesie berie na vedomie ) 

 

10. bod plnenie rozpočtu MŠ k 30.06.2022 

- materiály boli zaslane poslancom elektronický pred konaním zasadnutia OZ.   

- kontrolór - k plneniu rozpočtu za prvý polrok neboli dané pripomienky 

- kontrolór- upozornil na rozpočtové opatrenie počas roka 

                                                               ( 55/2022 uznesie berie na vedomie ) 

 

11. bod Plnenie rozpočtu obce Ochodnica k 30.06.2022 

- ekonómka - materiály boli zaslané poslancom elektronicky  pred konaním zasadnutia  

- poslanci OZ nemali  otázky ohľadom plnenia rozpočtu obce Ochodnica 

- kontrolór:  

- v kapitole matrika v položke reprezentačné  nie je schválený rozpočet plnenie je 124 

eur.  

- v kapitole zásobovanie vodou bol schválený príspevok 7000 eur výdaj je 14 093,05 

Eur. 

- v kapitole správa cintorínov v položke všeobecný materiál schválený rozpočet 700 

Eur, plnenie 1992,18 Eur. 

V uvedených kapitolách došlo  poručeniu finančnej kontroly zo strany starostu 

a pracovníka pokladne, ale i porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách, na ktoré 

neustále upozorňujem.  



Zároveň chcem poznamenať, že niektoré položky v nasledujúcich mesiacoch budú už 

prekročené bez úpravy rozpočtu napr. pohonné hmoty, elektrická energia verejné 

osvetlenie,  príp. oprava vozidiel, všeobecné služby na verejnej správe, čím znova 

dôjde k porušovaniu predpisov 

 

- OZ, keďže poslanci nemali  otázky ohľadom plnenia rozpočtu, OZ zobralo jeho 

plnenie na vedomie. 

                                                             ( 56/2022 uznesie berie na vedomie ) 

 

12. bod   VZN obce Ochodnica č.1/2022, ktorý sa mení VZN obce Ochodnica č. 1/2021 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 

zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica. 

- kontrolór-  vo VZN nie je navýšená réžia o výšku energií, obsahuje len zmenu 

finančného  pásma na zakúpenie potravín 

                                                                    ( 57/2022 uznesenie bolo schválené) 

 

13. bod Rôzne ( Žiadosť č. OÚ 372/2022, , Žiadosť č. OÚ 401/2022 Žiadosť č. OÚ 

405/2022, Dodatok  č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2021, Žiadosť č. OÚ 443/2022). 

 

   Žiadosť č. 372/2022 
    Žiadosť o preverenie skutkového stavu prístupovej komunikácie okolo pozemku C-KN    

1406/1.  

   OZ v Ochodnici berie na vedomie žiadosť č. 372/2022 a ostáva v riešení. 

                                                                      ( 58/2022 uznesie berie na vedomie ) 

 

   Žiadosť č. 401/2022  

- na pozemku žiadateľa  vedie obecné vodovodné potrubie, vzhľadom k tomu, že sa ide   

rekonštruovať most pri Mihaldovi, žiadajú o prekládku potrubia 

- Turčák-  potrubie v zimnom období často zamŕza, bolo by vhodne ho preložiť do zeme  

- vypracovať návrh prekládky vodovodného potrubia  rozpočtu  na najbližšie zasadnutie   

OZ 

                                                                       ( 59/2022 uznesie vypracovať návrh  ) 

    Žiadosť č. 405/2022 

- premiestnenie rozhlasu nižšie alebo na vedľajšiu cestu  

- Obec nemôžeme tejto žiadosti vyhovieť. Vzhľadom na existujúce akustické 

podmienky  v obci.  

 

- dodatok  č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2021 

 

- odporúča sa spoločne  stretnutie s nájomcami nebytových priestorov prvého poschodia 

kultúrneho domu 

                                                                                ( 60/2022 uznesie zabezpečiť  stretnutie ) 

 

     Žiadosť č.  443/2022 

- žiadosť  o prenájom kultúrneho domu v Ochodnici , pre rozvoj aktivít a pohybu 

mažoretkového klubu VictoriaKids Ochodnica 

- starosta odpovedá -v kultúrnom dome je počas zimného obdobia chladnejšie, 

vhodnejšie je využívať na krúžky pre deti telocvičňu 

- zabezpečiť stretnutie s vedením školy ohľadom jednania o poskytnutí priestoru 



                                                                        ( 61/2022 uznesie zabezpečiť stretnutie  ) 

 

 

14. bod Diskusia  

- starosta – podnet od občanov, že bolo odstránené dopravné zrkadlo na  hlavnej ceste 

pod zastávkou ,, U Turčáka  “. Občania žiadajú zrkadlo umiestniť naspäť.  

- budú doplnené ďalšie dopravné značenie na hlavnej ceste v okolí zastávky ,, U 

Turčáka “ 

 

15 . bod Záver 

 

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a  

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Martin Kuchta.................................... 

 

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

 

 

                                                                                           Radoslav Ďuroška 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


