
Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici 

konaného dňa 30.01.2015 

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

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s pripraveným programom.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov MŠ na rok 2015 

  4. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov CVČ na rok 2015 

  5. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov ZŠ na rok 2015  

  6. Rozpočet Obce Ochodnica na rok 2015 

 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015 

 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

 9. Nájomné byty nad MŠ 

 10. Rôzne 

 11. Diskusia 

 12. Záver  

Poslanci schválili pripravený program so zmenou bodu 7, ktorý sa prejedná pred bodom 6. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

- p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslankyňa OZ 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Jana Tvaružková, poslankyňa OZ 

- p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

Písaním zápisnice bola poverená Jana Kolenová, pracovníčka  Obecného úradu v Ochodnici.  

 Hlasovanie:  

Za:  Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Ďuratná, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0              Jednohlasne schválené 

 

3. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov MŠ na rok 2015 

Pani riaditeľka MŠ Mgr. Alena Pijaková oboznámila prítomných s návrhom predpokladaných 

príjmov a výdavkov materskej školy na rok 2015. Obecné zastupiteľstvo tento návrh vzalo na 

vedomie.  

4. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov CVČ na rok 2015. 

Pani riaditeľka CVČ Mgr. Alena Falátová oboznámila prítomných s návrhom 

predpokladaných príjmov a výdavkov centra voľného času na rok 2015. Obecné 



zastupiteľstvo skonštatovalo, že finančné prostriedky z prenájmu aparatúry pôjdu do príjmov 

CVČ a  tento návrh vzalo na vedomie.  

5. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov ZŠ na rok 2015. 

Pán riaditeľ ZŠ Mgr. Stanislav Sýkora oboznámil prítomných s návrhom predpokladaných 

príjmov a výdavkov základnej školy na rok 2015. Obecné zastupiteľstvo tento návrh vzalo na 

vedomie.  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015. 

Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a obecné 

zastupiteľstvo toto stanovisko berie na vedomie.  

7. Rozpočet Obce Ochodnica na rok 2015. 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie rozpočtu na rok 2015 a zdôraznil, 

že rozpočtové položky sa môžu v priebehu roka meniť formou rozpočtových opatrení podľa 

potreby a aktuálneho čerpania. Ďalšie informácie k rozpočtu podala ekonómka p. Anna 

Švaňová.  Poslankyňa p. Kekelyová zdôraznila, že nesúhlasí s položkou DDP a žiada, aby sa 

táto položka zrušila. Pán Zdenko Žabka oboznámil OZ s požiadavkami DHaZZ, kde žiadal 

finančné prostriedky na vybudovanie športovo-oddychového areálu na hornom konci.  

Poslanec p. Surovčák oboznámil OZ s platbami a rozšírením verejného osvetlenia a so 

zvýšenými nákladmi. Poslanec p. Mizera sa pýtal na položku cestná doprava a starosta obce 

vysvetlil výdavky na plánovanie kanalizácie v obci. Poslankyňa p. Tvaružková sa pýtala na 

položku údržba kultúrneho zariadenia. Starosta vysvetlil, že fin. prostriedky sa použijú na 

výmenu radiátorov, opravu elektroinštalácie a na rozvoj kultúrneho domu sa použijú 

kapitálové výdavky. Poslankyňa p. Kekelyová hovorila o osvetlení horného cintorína. Navrhla 

opravu schodíkov a oplotenia, rekonštrukciu a modernizáciu ciest na cintoríne s vybudovaním 

urnového hája. Ďalej spomenula budovanie priepustov, ich čistenie a napojenie rúr do rieky, 

kde treba umiestniť mrežu. Priepusty by mali budovať aj zložky Urbariát a Drobnovlastníci 

lesov. Po tejto rozprave a vysvetlení niektorých položiek sa rozpočet upravil takto:  zrušenie 

položky DDP správca 180,- € a DDP VS 1 080,- € spolu 1 260 € sa presunulo na PO,  

z položky vereného obstarávania 1 000 € a advokátske poplatky 500 € sa presunuli a navýšili 

sa položky mažoretky o 900 €, dychovka o 200 €, ERko o 200 €, včelárom o 100 €, 

záhradkárom o 100€.  Z položky kanalizácie sa 3 000 € presunulo na položku projekty.  

Starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtu s úpravami. Rozpočet obce bol s úpravami 

schválený.  

Hlasovanie:  

Za:  Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Ďuratná, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0              Jednohlasne schválené 

 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Kontrolór obce oboznámil OZ s plánom kontrolnej činnosti. Poslankyňa p. Kekelyová sa pýta, 

či chce kontrolovať nedoplatky za vodu a žiada, aby sa pozrel na Smernicu verejného 

obstarávania a dodávateľské zmluvy. Poslanci OZ schvaľujú plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra s tým, že na základe platnej smernice skontroluje Smernicu verejného 

obstarávania a dodávateľské zmluvy. 



Hlasovanie:  

Za:  Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Ďuratná, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0              Jednohlasne schválené 

9. Nájomné byty na MŠ. 

Občan p. Branislav Palúch vystúpil a predniesol nedostatky na bytoch nad MŠ. Prítomní boli 

nájomníci bytov. Poslanci mali k nahliadnutiu aj fotografie z aktuálneho stavu niektorých 

bytov.  Poslanci sa dohodli a doporučujú starostovi obce vykonať obhliadku bytov s p. 

Čavajdom.  

 

10. Rôzne. 

Starosta obce predniesol žiadosť Miloša Krajčího o územnom pláne a OZ ukladá 

pracovníkovi stavebného úradu I. Čavajdovi preskúmať túto žiadosť do konca februára 2015. 

Starosta ďalej predložil žiadosť z Domova sociálnych služieb a rodiny KNM o príspevok, 

ktorú poslanci tiež zobrali na vedomie. Poslanec p. Mizera predložil poslancom náplň práce 

pre školskú komisiu a žiada o zrušenie časti uznesenia 63/2014 a zmenu rokovacieho 

poriadku. Ďalej navrhol zvýšiť informovanosť občanov o obci, zriadiť informačnú tabuľu 

mimo obecného úradu, internetovú stránku obnoviť a aktualizovať, zriadiť bunku pre rodákov 

obce Ochodnice. O návrhoch p. Mizeru po jednotlivých bodoch sa dalo hlasovať. 

Hlasovanie:  

Za:  Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Surovčák, Ďuratná, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0              Jednohlasne schválené 

11. Diskusia 

OZ doporučuje starostovi obce vypracovať harmonogram zastupiteľstiev do budúceho 

zasadania zastupiteľstva.  

 

12. Schválenie uznesení 

Návrh uznesení prečítala zapisovateľka J. Kolenová. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva.  

 

1. Overovateľ: 

Jana Tvaružková 

 

2. Overovateľ: 

Stanislav Surovčák 

 

 

 

 

 

 Radoslav Ďuroška 
 starosta obce 


