
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 24.06.2022 

 

Prítomní: 

 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Karol Šamaj, zástupca starostu 

p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p. Anna Ďuratná, poslankyňa OZ 

p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

p. Martin Turčák, poslanec OZ 

 

p. Ing. Stanislav Jančiga, hlavný kontrolór 

 

Ďalší prítomní: 

p. Romana Mihaldová, p. Anna Švaňová, p. Mgr. Anton Bugáň, p. Zdenko Žabka 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plán kontrolnej činnosti 

5. Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2021  

6. Plnenie rozpočtu MŠ, ZŠ, Obec Ochodnica za rok 2021 

7. Zmeny rozpočtu Obce Ochodnica č. 03/2022, č. 04/2022, č. 05/2022 

8. Vodovod 

9. Schválenie výšky úväzku starostovi, schválenie počtu poslancov a počet volebných 

obvodov na volebné obdobie 2022 – 2026 

10. Folklórny festival Ochodnica 2022 

11. Rôzne ( Žiadosť č. OU 184/2022, Žiadosť č. OU 204/2022, Žiadosť č. OU 290/2022) 

12. Diskusia  

13. Záver 

 

1. bod: Otvorenie 

Starosta obce p. Ďuroška privítal všetkých prítomných, oznámil, že OZ sa nahráva, 

skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a Obecné zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné. 

Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

 

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

Do návrhovej komisie starosta určil:  Ing. Milan Mizera, Karol Šamaj 

Overovatelia zápisnice:    Ján Tarana, Anna Ďuratná 

Zapisovateľka:    Romana Mihaldová 

 



Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ing. Milan Mizera navrhol rozšíriť program zasadnutia o nasledovné body: 

 12. Informácia z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy. 

 13. Informácia o voľbe riaditeľa školy. 

 

Vzhľadom k tomu, že na zasadnutí OZ bol prítomný Mgr. Anton Bugáň, ktorý predložil  

„Podanie k rokovaniu obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2022“ starosta obce navrhol 

doplniť program o ďalší bod. 

 3. Rozvoj obce a IBV v lokalite „U Tomáška“ 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Upravený program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Rozvoj obce a IBV v lokalite „U Tomáška“ 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Plán kontrolnej činnosti 

6. Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2021  

7. Plnenie rozpočtu MŠ, ZŠ, Obec Ochodnica za rok 2021 

8. Zmeny rozpočtu Obce Ochodnica č. 03/2022, č. 04/2022, č. 05/2022 

9. Vodovod 

10. Schválenie výšky úväzku starostovi, schválenie počtu poslancov a počet volebných 

obvodov na volebné obdobie 2022 – 2026 

11. Folklórny festival Ochodnica 2022 

12. Informácia z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy 

13. Informácia o voľbe riaditeľa školy 

14. Rôzne ( Žiadosť č. OU 184/2022, Žiadosť č. OU 204/2022, Žiadosť č. OU 290/2022) 

15. Diskusia  

16. Záver 
 

3. bod: Rozvoj obce a IBV v lokalite „U Tomáška“ 

Mgr. Bugáň poďakoval za uprednostnenie a úpravu programu. Pokračoval konštatovaním, že 

sa už konalo veľa spoločných stretnutí, no sľuby a ústne dohody uzavreté na týchto 

stretnutiach sa míňajú účinkom, preto priniesol „Podanie...“, v ktorom boli uvedené jednotlivé 

body. Tieto body postupne Mgr. Bugáň prečítal:  

I. Riešenie vlastníckych vzťahov miestnej komunikácie v lokalite „U Tomáška“ 



II. Identifikácia obecných ciest v lokalite „U Tomáška“ 

- Ing. Mizera navrhol aby sa na uvedené podanie odpovedalo písomne. 

- Starosta obce navrhol aby sa do 14 dní na uvedené podanie odpovedalo, vzhľadom 

k tomu, že sa pripravuje a bude konať Folklórny festival.. 
III.  Rozvoj energetickej siete v lokalite „U Tomáška“ 

- Mgr. Bugáň poznamenal, že v ÚPN obce Ochodnica je uvedený rozvoj energetickej 

siete  - výstavba transformačných staníc, tiež požiadal OZ a zároveň aj obec aby 

vyvolala rokovanie so Stredoslovenskou distribučnou  spoločnosťou a tým sa pokúsila 

nájsť spoločné riešenie danej problematiky, nakoľko rokovania s obcou majú vyššiu 

váhu  ako rokovanie s jednotlivcami. 

- Ing. Mizera sa informoval  aký je stav komunikácie so Stredoslovenskou distribučnou 

spoločnosťou, aby obec vedela v akom duchu viesť stretnutie. 

- Sú odsúhlasené termíny NN prípojky, sú podané žiadosti - čaká sa na odpoveď, SSD 

majú tabuľky na prepočet nákladov. 

- Bolo naplánované stretnutie na prelome mesiacov marec, apríl 2022, no zatiaľ sa 

nekonalo. 
Poslanci OZ sa dohodli na spoločnom stretnutí komisie bytovej, stavebnej a životného prostredia 

(ďalej len „stavebná komisia“) a stavebníkov lokality „U Tomáška“ na dátum 04.07.2022 /pondelok/ 

o 16:00hod. 

 

4. bod: Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č.37/2021 – správa o aktuálnom stave vodovodu v Ochodnici 

- Ján Tarana uviedol, že by bola vhodná šachta s kontrolným vodomerom 

- Ing. Mizera – bolo by dobré uviesť postupné kroky odstránenia nedostatkov v určitých 

časových horizontoch, správa je neurčito písaná 

- Starosta uviedol, že riešenie celého problému s vodovodom je vo výmene hlavných 

potrubí 

- Ing. Jančiga – súkromné vodovody nie sú doriešené, veľa vecí sa začne a nie sú 

doriešené, obec je stále stratová, podľa môjho názoru nie je úloha splnená 
 

Uznesenie č.1/2022  

Ing. Mizera podal správu o riešení daného uznesenia zo strany stavebnej komisie – prípadov 

s vysporiadaním komunikácií je viac, preto to treba riešiť koncepčne. Stavebná komisia zvolá 

stretnutie s dotknutými osobami 

Úloha je v riešení. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Stavebná komisia zvolala stretnutie, kde sa snažili dotknuté strany riešiť tento problém, 

nedošlo však k dohode, preto je spor odporúčaný riešiť prostredníctvom súdu. 

Úloha splnená. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Správa o analýze daní a poplatkov, každoročne k 30.10.2022 

Uznesenie stále trvá. 

5. bod: Plán kontrolnej činnosti 



Ing. Jančiga – vypracoval a na zasadaní prezentoval plán, ktorý bol zaslaný poslancom OZ 

ako materiál pred konaním zasadnutia OZ 

- Dotácie 

- PHM 

- Úprava vnútornej smernice 

- Pokladničná kniha, výdavky – či sa dodržiava vypracovaná smernica 

 

OZ v Ochodnici schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na druhý polrok 

2022 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. bod: Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2021 

- materiály boli poslancom OZ zaslané pred konaním zasadania OZ 

p. Švaňová poprosila p. Ing. Jančigu – kontrolóra obce aby predniesol svoje stanovisko 

k Záverečnému účtu. 

- Ing. Jančiga poukázal na to, že bude treba znížiť existujúce nedoplatky na daniach, tiež   

  vytkol, že úprava rozpočtu č. 15, 16 a 17 nebola schválená OZ 

- na záver skonštatoval, že Záverečný účet spĺňa náležitosti na schválenie 

- finančná komisia navrhuje prijať Záverečný účet bez výhrad 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie stanovisko finančnej komisie zriadenej pri obecnom 

k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

OZ v Ochodnici schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

OZ v Ochodnici schvaľuje použitie prebytku hospodárenia obce Ochodnica za rok 2021 vo 

výške 147 553, 56 Eur na vytvorenie rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce navrhuje stretnutie poslancov OZ dňa 20.07.2022 z dôvodu návrhu využitia 

rezervného fondu. 

 

7. bod: Plnenie rozpočtu MŠ, ZŠ, Obec Ochodnica za rok 2021 

- príslušné materiály boli zaslané poslancom OZ pred konaním zasadania OZ 

Ing. Mizera – po preskúmaní jednotlivých rozpočtov mám určité nejasnosti v konkrétnych 

položkách a sumách. Na budúce zasadnutie OZ prizveme ekonómky ZŠ a MŠ v Ochodnici. 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Ochodnica za rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: p. Ing. Mizera 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie plnenie rozpočtu MŠ v Ochodnici za rok 2021 s 

požiadavkou o vysvetlenie niektorých položiek čerpania rozpočtu na nasledujúcom zasadaní 

OZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: p. Ing. Mizera 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ v Ochodnici za rok 2021 s 

požiadavkou o vysvetlenie niektorých položiek čerpania rozpočtu na nasledujúcom zasadaní 

OZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



8. bod: Zmeny rozpočtu Obce Ochodnica č. 03/2022, č. 04/2022, č. 05/2022 

- materiály boli zaslané poslancom OZ pred konaním zasadania OZ a boli tiež prediskutované 

na finančnej komisii 

Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 doprava za chladiaci box na dom smútku: 28€ 

Rozpočtové opatrenie č. 04/2022 príspevok pre mažoretky ELLIS na cestu do Chorvátska na 

Majstrovstvá sveta v Mažoretkovom športe: 500€. 

Rozpočtové opatrenie č. 05/2022  

- vydanie publikácie k výročiu folklórneho festivalu: 1 000€ 

- Garážová brána 1 900€ 

- Štítky na smetné nádoby: 1 300 € 
 

OZ v Ochodnici schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu 

z predchádzajúcich rokov na výmenu garážových dverí na garáži pri obecnom úrade v sume 

1 900 Eur. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 03/2022 a č. 04/2022.  

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

OZ v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu opatrením č. 05/2022. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9. bod:Vodovod 

Uvedený bod nebol na tomto zasadaní OZ prerokovaný a bude opätovne navrhnutý do 

programu, keď bude riadna a informačne dostatočná správa. 

10. bod: Schválenie výšky úväzku starostovi, schválenie počtu poslancov a počet 

volebných obvodov na volebné obdobie 2022 – 2026 



OZ v Ochodnici schvaľuje do budúcich volieb 7 poslancov, 1 volebný obvod a 100 % úväzok 

starostovi obce. 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

11. bod: Folklórny festival Ochodnica 2022 

Starosta obce informoval poslancov OZ o prípravách na Folklórny festival 2022 a vyzval 

poslancov OZ k pomoci pri natieraní amfiteátra v obci. 

 

Ing. Mizera – navrhujem letné kino, každý piatok počas leta 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie plán kultúrnych akcií na mesiace júl – august 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

17:50 hod. – príchod poslanca OZ v Ochdonici p. Martina Kuchtu 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie informáciu starostu obce pripravovanom o 50. ročníku 

folklórneho festivalu Ochodnica 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák, p. Kuchta 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

 

12. bod: Informácia z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy 

Ing. Mizera oboznámil poslancov OZ a starostu obce s postupom a pripravovaným priebehom 

výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ v Ochodnici. 

13. bod: Informácia o voľbe riaditeľa školy 

Ing. Mizera oznámil, že dňa 08.07.2022 bude o 11:15 hod. otváranie obálok záujemcov o post 

riaditeľa Základnej školy. 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie informáciu z 1. zasadania Rady školy pri Základnej škole 

v Ochodnici. 

Hlasovanie: 



Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák, p. Kuchta 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

14. bod: Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťami, ktoré boli doručené na Obecný úrad 

v Ochodnici k termínu konania tohto zasadnutia OZ. Išlo o žiadosti č. OU 184/2022, č. OU 

204/2022, č. OU 290/2022. Poslanci OZ sa dohodli, že žiadosti budú odstúpené na ďalšie 

prejednanie stavebnej komisii. 

OZ v Ochodnici berie na vedomie žiadosť č. 184/2022 Žiadosť – oprava cesty v lokalite „U 

Magáta“ v obci Ochodnica, (skupina žiadateľov) a odstupuje ju na ďalšie riešenie stavebnej 

komisii. 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák, p. Kuchta 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

OZ v Ochodnici berie na vedomie žiadosť č. 204/2022 (Žiadosť o rozšírenie intravilánu obce 

v Časti „U Tomáška“, Martin Sága, Iveta Slížová, Ing. Miroslava Kubíková) a odstupuje ju na 

ďalšie riešenie stavebnej komisii. 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák, P. Kuchta 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ v Ochodnici berie na vedomie žiadosť č. 290/2022 (Žiadosť zo dňa 27.04.2022 – 

rozšírenie ÚP – obec Ochodnica výstavba IBV a rekreačných domčekov, Martin Sága a spol.) 

a odstupuje ju na ďalšie riešenie stavebnej komisii. 

Hlasovanie: 

Za: p. Ing. Mizera, p. Šamaj, p. Ďuratná, p. Turčák, P. Kuchta 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

15. bod: Diskusia 

Starosta obce informoval poslancov OZ informáciu o ponuke na odpredaj pozemkov KN C 

38, 39, 41 od p. Jozefa Považana, za cenu 85€ / 1m². Starosta prenechal poslancom priestor 

a čas na premyslenie a prípadne navrhnutie inej kúpnej ceny za 1m². 

 

16. bod: Záver 

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 



Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

         Radoslav Ďuroška 

         starosta obce  

         v.r. 


