
                                                                            Zápisnica  

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica, konaného  v zasadačke OÚ dňa  

22.12.2022.  

 

Prítomní:   Radoslav Ďuroška- starosta obce 
                    Ing. Milan Mizera – poslanec OZ 
                    Martin Kuchta- poslanec OZ 
                    Anna Ďuratná-poslanec OZ 
                    Lukáš Turčák-poslanec OZ 
                    Žaneta Bambúchová- poslanec OZ 
                    Mgr. Zuzana Škorvanková- poslanec OZ 
 
Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, Ing. Stanislav Jančiga, Zdenko Žabka, Mgr. Martina 

Barancová, Andrej Ďuratný, Ing. Milan Olejko,  

Program: 

 

 1. Otvorenie. 

 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

 3. VZN obce Ochodnica č. 4/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2022 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 

v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica.  

 4. Dotácie zložkám. 

 5. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2023. 

 6. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2023. 

 7. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2023. 

 8. Rozpočet ŠJ Ochodnica na rok 2023. 

 9. Rozpočet ŠKD Ochodnica na rok 2023. 

 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ochodnica. 

 11. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025.   

 12. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č.14. 

 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

 14. Rôzne ( Žiadosti č. OU 576/2022 zo dňa 10.12.2022, Žiadosti č. OU 587/2022 zo  dňa     

14.12.2022 a  Žiadosti č. OU 589/2022 zo dňa 14.12.2022 ). 

 15. Diskusia. 

 16. Záver. 

 

K bodu č. 1: 

Otvorenie. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Radoslav Ďuroška. Privítal 

všetkých prítomných, uviedol, že zasadnutie OZ je nahrávané. Je prítomných 6 poslancov 

a  Obecné zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné. Starosta obce predniesol program 

zasadnutia OZ, ktoré OZ chválilo bez zmien.  

                                                                                                                ( 105/2022 schvaľuje ) 

K bodu č.2 :  



Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

 Do návrhovej komisie starosta určil: Ing. Milan Mizera, Lukáš Turčák 

 Overovatelia zápisnice:                      Mgr. Zuzana Škorvanková, Žaneta Bambúchová 

  Zapisovateľka:                                   Mgr. Dana Červená 

                                                                                            ( 106/2022 schvaľuje ) 

K bodu č. 3 : 

VZN obce Ochodnica č. 4/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2022 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 

v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica.  

 

Diskusia: 

Poslankyňa Škorvanková: Žiadala som riaditeľku ZŠ Ochodnica, aby nám boli zaslané 

materiály - finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov. Tie nám neboli doručené.   Suma za obed  pre žiaka je podhodnotená, myslím, že 

za stanovenú sumu sa nedokáže dieťaťu uvariť( dostačujúci obec) plnohodnotný obed so 

zachovaním kvality jedla. Je už veľmi málo ZŠ, ktoré sú v 1. pásme. Pri súčasnom zvyšovaní 

cien potravín asi nie je správne, aby ceny obedov boli len v prvom pásme, ako uvádzajú 

v návrhu VZN. Obedy budú môcť byť kvalitnejšie a za navýšené finančné prostriedky si 

môžu dovoliť kúpiť viac zeleniny a ovocia. Obedy by boli pestrejšie a zdravšie.  Cena obeda 

je dosť nízka. MŠ Ochodnica je už v treťom pásme.  

Poslanec Mizera: Prečo nemôže ísť na 3. pásmo tak, ako materská škôlka? Čo ak stále budú 

rásť ceny potravín? Odporúčam, aby aj ZŠ Ochodnica prešla do tretieho pásma. 

Poslanec Kuchta: navýšenie obedov môže spôsobiť, že budú rodičia odhlasovať deti 

zo školskej jedálne.  

Poslanec Turčák: Vychádza to iba cca 8 eur zvýšenie na mesiac. To nie je až také zlé. 

Barancová vedúca školskej jedálne  ZŠ : nechcem navyšovať cenu obedov z dôvodu, že si to 

nebude  môcť dovoliť každá  rodiny. Nám navrhnutá suma stačí,  snažím sa nakupovať 

kvalitné suroviny a za dobrú cenu. Varíme aj pre  dôchodcov,  a ak navýšime sumu, môže sa 

stať, že si to nebudú môcť dovoliť. Odhlásia sa a budú obedy odoberať  z lacnejších 

reštaurácií.  

Poslanec Mizera: Ale teraz riešime pásmo pre žiakov. Dôchodcovia sú iná kategória. 

Kontrolór obce: Sumu máte len na potraviny, ale réžia sa neupravuje. Vzhľadom na rast 

energií a platov zamestnancov  Vám obec  bude musieť prispievať a dotuje takto aj cudzích 

stravníkov. 

                                                                                             ( 107/2022 schválilo) 

 

K bodu č. 4: 

Dotácie zložkám. 

Boli prednesené žiadosti zložiek o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce 

Ochodnica na dotácie. 

 

OZ v Ochodnici schvaľuje finančné dotácie zložkám obce: 

 a. Slov. zväz záhradkárov Ochodnica – 750 Eur 

 b. Základná organizácia Slov. zväzu včelárov KNM - 500 Eur  

 c. eRko – HKSD – 500 Eur  

 d. Poľovnícke združenie Šerkov – KNM – Ochodnica - 500 Eur  



 e. Jednota dôchodcov na Slov. - Ochodnica – 1000 Eur  

 f. Folklórny súbor Kýčera – 2 000 Eur  

 g. Centrum sociálnych služieb Kamence – 485 Eur  

 h. TJ Kysučan Ochodnica – 9 850 Eur  

 i. OZ Sugar Star – 2000 Eur 

 

Diskusia: V súvislosti so schvaľovaním poskytnutia finančného príspevku z rozpočtu obce 

Ochodnica na dotácie pre zložky obce Ochodnica poslanec Mizera dôrazne vyjadril svoju 

nespokojnosť s postupom – poskytnutím informácie poslancom Obecného zastupiteľstva 

o požiadavkách jednotlivých zložiek v dostatočnom časovom predstihu pred zasadaním OZ 

a nie ich „rozdať“ poslancom priamo na zasadaní. 

                                                                                               ( 108/2022 schválilo) 

 

 

K bodu č. 5 : 

Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2023. 

 

Diskusia: 

Kontrolór obce: podľa internetovej stránky MŠ získava  2 %  z daní, nie sú uvedené 

v rozpočte a ani na čo sa použijú.  MŠ obec musí dotovať ( cca 60 000 Eur ), nakoľko príjem 

na dieťa z podielových daní nepostačí na krytie výdavkov. Navrhujem zvýšiť poplatok za MŠ 

a hľadať riešenia na zníženie výdavkov, prípadne navýšenie príjmu.  

Poslankyňa Škorvanková: Väčšinou takto získane financie sa môžu  použiť len na kúpu 

pracovných pomôcok.  

Poslanec Turčák: Finančné prostriedky vyčlenené na opravu, chce riaditeľka MŠ radšej vrátiť 

do rezervného fondu a nechať na rozsiahlejšiu  rekonštrukciu.  

Poslanec Mizera: Tak, ako riaditeľ ZŠ aj riaditeľ MŠ musí byť manažér. Dostanú peniaze 

a musia vedieť s nimi hospodáriť a aj ich zohnať. 

OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet MŠ v Ochodnici na rok 2023 v sume  192 900 Eur.  

                                                                                             ( 109/2022 schválilo ) 

K bodu č.6: 

Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2023. 

Jedná sa o prenesené finančné prostriedky- prostriedky zo štátu na vzdelávací proces ZŠ.  

OZ v Ochodnici berie na vedomie rozpočet ZŠ v Ochodnici na rok 2023. 

                                                                                            ( 110/2022 berie na vedomie ) 

K bodu č. 7: 

Rozpočet CVČ: 

Diskusia:  

Poslankyňa Škorvanková: Ak dáme CVČ ako súčasť ZŠ budú znížené náklady na prevádzku.  

Krúžky môžu fungovať ako školské krúžky, nemusíme mať preto zriadené  CVČ. Je to 

normálne, takto funguje mnoho ZŠ. Krúžky sú platené aj zo vzdelávacích poukazov, ktoré sú 

od štátu. Ušetrené finančné prostriedky možno využiť efektívnejšie napr. na pomoc 

financovania detských zložiek- hasiči, FS Kýčerka, malým futbalistom alebo na 

zorganizovanie obecnej oslavy MDD. 

Kontrolór obce : Výdavky vidím prevažne  na krúžok šikovné ruky, ostatné výdavky je 

možné pokryť z finančných prostriedkov ZŠ. Je potrebné sa zaoberať aj s prevádzkovaním 

 multifunkčného  ihriska. Ako najvhodnejšie a najefektívnejšie riešenie vidím v online 

kamere.  

OZ schvaľuje rozpočet CVČ v sume 10 200 Eur. 

                                                                                            ( 111/2022 schválilo ) 



K bodu č. 8: 

Rozpočet ŠJ. 

Kontrolór obce : Réžia je veľmi nízka, nepokryje cenu obeda, tak ako je navrhovaná. Je 

potrebné zvýšiť cenu obedu pre dospelých. Aj tu obec dotuje ŠJ, nakoľko príjem na stravníka 

z podielových daní nepostačí na pokrytie výdavkov.  

OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet ŠJ v sume 67 050 Eur.  

                                                                                            ( 112/2022 schválilo ) 

 

 

K bodu č. 9: 

Rozpočet ŠKD Ochodnica na rok 2023. 

Diskusia: 

Kontrolór obce: ŠKD vykonáva svoju činnosť ranných aj poobedňajších hodinách.  Niektoré 

obce majú zriadený samostatný poplatok za ranný a poobedňajší školský klub.   

Poslankyňa Škorvanková : Ranný ŠKD je k dispozícií všetkým žiakom. Rodičia nevedia, 

kedy ho budú potrebovať využiť. Som za jednotný  poplatok školského klubu. 

Poslanec Kuchta:  Áno, niektoré deti tam chodia iba  párkrát v mesiaci. Nechajme jednotnú 

sumu. 

OZ odporúča zariadeniu ŠKD poplatok navýšiť zo sumy 5 Eur na 10 Eur.  

OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet v sume 30 620 Eur.  

                                                                                             ( 113/2022 schválilo ) 

 

K bodu č. 10: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ochodnica. 

Kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu je spracovaný 

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, inými právnymi predpismi ako aj 

vnútornými predpismi obce. Navrhovaný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Občania mali 

možnosť vyjadriť sa k rozpočtu, ktorý je zverejnený na stránke obce Ochodnica a vyvesený 

na informačnej tabuli.  

Sú položky, ktoré sa navyšujú z dôvodu prijatia VZN, smernice na odmeňovanie poslancov..  

Cestná doprava a  zimná údržba  sú položky, na ktoré sa väčšinou dopláca a sú dosť nízko 

stanovené v rozpočte.  Na základe uvedených skutočností sa tak stáva rozpočet schodkový. Je 

potrebné vykonať také zmeny, aby bol rozpočet vyrovnaný. 

Návrh rozpočtu spĺňa zákonné podmienky na schválenie rozpočtu. Ak OZ príjme také zmeny 

v rozpočte, aby bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný, navrhuje obecnému zastupiteľstvu 

rozpočet na rok 2023 so zapracovanými zmenami schváliť. 

OZ v Ochodnici berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 

Ochodnica.  

 

                                                                                             ( 114/2022 berie na vedomie ) 

K bodu č. 11:  

Rozpočet obce Ochodnica na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025.   

OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet obce s úpravami.  

OZ v Ochodnici berie na vedomie rozpočet s výhľadom na roky 2024 a 2025.  

 

                                                                                             ( 115/2022 schvaľuje ) 

                                                                                             ( 116/2022 schvaľuje ) 

K bodu č. 12: 

Zmena rozpočtu obce Ochodnica č.14. 

 



Poslanec Mizera: Mali by sme rozviesť diskusiu k akcii ,,Oprava drevodielne“,. Ideme 

investovať do rekonštrukcie a ja chcem viac informácií. 

starosta: Do strednej budovy ZŠ zateká. Nejedná sa iba o drevodielňu. Ďalej uviedol, že sú to 

bežné výdavky, a nie kapitálové výdavky.  

Poslanec Mizera: Nie som pripravený hlasovať za niečo, o čom nemám informácie. Nikto 

peniaze od štátu neodmieta. Predpokladám, že odišla žiadosť. na výzvu 

Poslankyňa Bambuchová: Musíme o tom rozhodnúť dnes? 

Poslanec Turčák: Je drevodielňa potrebná? Potrebujeme ďalší priestor? Prečo sme nevedeli 

o tomto skôr? 

Poslanec Kuchta: Môže sa tam presťahovať kovodielňa a z učebne kovodielne  môže byť iná 

učebňa. 

Poslanec Turčák: Pokiaľ sa v danej sume urobí všetko- strecha, okná, elektroinštalácia atď. 

a nebude sa od nás požadovať ďalšia dotácia, súhlasím. 

Poslanec Mizera: Všetko sa rozbabre a drevodielňa sa nedorobí.  

Poslanec Mizera: Kovodielňa bola tuším pred 7 rokmi rekonštruovaná. Teraz ju ideme zasa 

presúvať? Chcem transparentnú komunikáciu. Odhlasujme to s tým, že spätne dostaneme 

všetky potrebné materiály k rekonštrukcii a k získaniu finančných prostriedkov k nahliadnutiu 

a k vysvetleniu. Dúfam, že riaditeľka školy nebude od obce žiadať žiadne ďalšie financie na 

rekonštrukciu drevodielne. Požadujem predloženie žiadosti o dotáciu, keďže ju v tomto 

momente nevie starosta nájsť. 

 

 

Zmena:  

-  z dôvodu financovania spoluúčasť dotácie vo výške 7 900 Eur. 

-  montáž sneholapače   

-  ZŠ asistent učiteľa  

 

                                                                                             ( 117/2022 schvaľuje )  

K bodu č. 13: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

1. Kontrola  stavu zákonitosti všeobecne záväzných nariadení a smerníc schválených OZ obce 

Ochodnica. 

2.Kontrola prideľovania stravných lístkov za rok 2021 zamestnancom obecného úradu. 

3. Kontrola prijatých opatrení z kontrol vykonaných v roku 2021, 2022.  

 

OZ navrhuje zmenu plánu kontrolnej činnosti a to:  

Bod 2 a 3 nahradiť kontrolu hospodárenia za rok 2022 – plnenie schváleného rozpočtu  

v zariadeniach ŠJ a ŠKD.  

  

OZ v Ochodnici schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ochodnica na I. 

polrok 2023 s úpravou. 

                                                                                                                                                                                                              

( 118/2022 schvaľuje ) 

 

K bodu č. 14:  

Rôzne:  

Žiadosť č. 579/2022 

Žiadosť DHZ o poskytnutie telocvične ZŠ v Ochodnici bezplatne, pre deti hasičského krúžku 

jeden deň v týždni.  



OZ schvaľuje bezplatné  využitie telocvične ZŠ Ochodnica pre deti hasičského krúžku 1 deň 

v týždni v súlade so schváleným harmonogramom využitia. 

 

 

                                                                                             ( 119/2022 schvaľuje ) 

Žiadosť č. 587/2022  

Žiadosť o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme od Kinet s.r.o.. 

Žiadosť sa presúva do ďalšieho zasadnutie OZ.  

 

OZ odporúča poslancovi OZ Ing. Milanovi Mizerovi pripraviť vyjadrenie k žiadosti 

spoločnosti KINET, s.r.o. doručenej Obecnému úradu v Ochodnici dňa 14.12.2022 

a zaevidovanú pod č.j. 587/2022. 

Termín: nasledujúce zasadanie OZ (03.02.2023) 

                                                                                             ( 120/200 odporúča) 

Žiadosť č. 589/2022  

Zmluva o poskytovaní archivačných služieb.  

Ponuka sa presúva na prerokovanie na nasledujúcom zasadaní OZ.  

 

OZ presúva ponuku pani Aleny a Pavla Kapralčíkovcov na poskytovania arch. služieb na  

prerokovanie na nasledujúcom zasadaní OZ. 

                                                                                             ( 121/2022 presúva) 

 

Žiadosť č. 576/2022 

Žiadosť o zriadenie komisie pre usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami.   

Žiadosť sa odstupuje na ďalšie riešenie do Komisie výstavby, dopravnej a územného rozvoja.  

 

OZ berie na vedomie žiadosť Milana Olejku a odstupuje ju na ďalšie riešenie do Komisie 

výstavby, dopravnej a územného rozvoja. 

 

                                                                                             ( 122/2022berie na vedomie) 

K bodu č. 15: 

Poslankyňa Škorvanková:  Ja len toľko zo strany rodičov detí, čo sa týka cestovania zo školy. 

Cestovný poriadok sa menil a rodičia majú problém, že deti čakajú dlho na zástavke. Chcem 

sa spýtať starostu, či  ste niečo podnikli v tejto veci ? Jedná sa hlavne o spoj po piatej 

vyučovacej hodine. To najviac trápi rodičov.  

Poslankyňa Ďuratná: Dosť rodičov vozí detí autami. 

Poslanec Kuchta :  Ja som volal na Dopravný podnik Žilina. Máme sa s pánom starostom 

obce po novom roku zastaviť ohľadom možných úprav v cestovnom poriadku. 

 

 

K bodu č. 16: 

Na záver starosta obce všetkým prítomným poprial  do nového roku pevné zdravie, šťastie, 

pohodu, spokojnosť a veľa úspechov. Nech je rok 2023 ,, rokom nádeje a pokoja.“ 

 

 

 



 

Zuzana Škorvanková                                                                      Žaneta Bambúchová 

    I. overovateľ                                                                                    II. overovateľ 

 

 

 

                                                                                         Radoslav Ďuroška 

                                                                                                       starosta obce 
                                                  


