
Záznam 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 16. decembra  2016. 

 

Prítomní: 

Radoslav Ďuroška, starosta obce, 

Ing. Milan Mizera, poslanec OZ    

Miroslav Mozoľ, poslanec OZ     

Jana Tvaružková, poslanec OZ 

Stanislav Surovčák, poslanec OZ 

 

Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce                                               

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Alena Falátová, Anna Švaňová, Dana Šošková, Mgr. Pijáková Alena, 

  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola uznesenia 

4. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2017 

5. Vodovod Ochodnica 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver. 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal na dnešnom zasadnutí všetkých prítomných poslancov 

a občanov. 

Oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je verejné a nahráva sa na diktafón. 

Starosta obce  požiadal prítomných poslancov o vyradenie  bodu 5 -  z programu, 

nakoľko je porucha na obecnom vodovode a p. Gúcky je ešte stále tam. Bude sa to 

prejednávať na budúcom zastupiteľstve. 

Program bol poslancami jednohlasne schválený. 

 

2.  Starosta obce určil   členov návrhovej komisie: Ing. Milan Mizera, Miroslav Mozoľ 

Overovateľov zápisnice: Jana Tvaružková,  Stanislav Surovčák 

Zapisovateľka: Dana Šošková 

 

 

 



 

 

3. Kontrola uznesení 

Pán kontrolór obce predložil vyúčtovanie Folklórneho festivalu, ďalej pripomienkoval 

obecnú vodu. V podnikateľskej činnosti s vodou sme stratový 19 tis. €. 

- Ing. Mizera – či máme prehľad koľko domácností majú dve vody,- oplatí sa do 

toho investovať a treba potom odpájať domácnosti, ktoré nečerpajú vodu a majú 

dve vody,  

- Starosta – každá domácnosť, aj keď neodoberá vodu musí platiť podľa nového 

zákona. 

 

4. Rozpočet obce na rok 2017 

- CVČ – p. Falátová – navýšenie na materiálne vybavenie 1000 €, na súťažné 

podujatia pre deti, notebook s HD – pripojenie na televízor, rok čitateľskej 

gramotnosti – odmeny – knihy 

- Riaditeľka MŠ – p. Pijáková – navýšenie 2000 €, 

- Rozpočet obce – kontrolór obce – stanovisko – navrhuje rozpočet schváliť- 

- Ing. Mizera  - uvítal by – prehľad ciest, ktoré treba riešiť, rekonštrukcia rozhlasu 

- Ing. Mizera – chce byť spoluúčastný pri uzatváraní zmluvy na rekonštrukciu 

rozhlasu, 

- P. Tvaružková, z akého dôvodu sa navyšovali TKO, dane – predpis, škola – voda, 

- Ing. Mizera – keď už by sa mal rozhlas zrekonštruovať tak celý nie po častiach, 

- Tvaružková  - kto schvaľuje žiadosti o bytoch - OZ by malo byť informované,  

-                       -  kde v rozpočte je oprava pošty, 

- Starosta obce – odpady – preplatiť 1 kontajner veľkokapacitný – pre osadu   

                                 Petránky, až keď vyberieme, potom sa uhradí faktúra –   

                                 jednohlasne schválené. 

- Starosta obce – správa od auditora – berieme na vedomie. 

 

5. Rôzne . 

– rozbor vody, nedoplatky na vode – musíme uhradiť Sevaku, ináč nás odpoja     

    /jedná sa o sumu  9387,50 € 

- p. Švaňová presunúť fin. prostr. na hosp. činnosť – žiadajú uhradiť 7,8, 9 mesiac, 

- Tvaružková – máme pripravenú úpravu rozpočtu? 

- Starosta obce – informoval prítomných o odpovedi k žiadosti Obyvateľov 

vodovodu Jamy,  ozval sa p. Kašuba   - naše ihrisko, i naše cesty 

- Ing. Mizera – osvetlenie. 

 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta obce ukončil zasadnutie OZ 

a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 

 

 

Overovatelia: 


