
Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici 
konaného dňa 17.02.2017 

 
Prítomní: 
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ 

p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

p. Jana Tvaružková, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ 

p Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce 

 

Ďalší prítomní: 
Anna Švaňová, Pavol Gúcky, Martin Kuchta  

 

1. Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017  

                4. Správa kontrolnej činnosti za rok 2016 

                5. Vodovod Ochodnica, VZN 

  6. Zmena rozpočtu 

  7. Rôzne 

                8. Diskusia 

                9. Záver 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  
Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 
- p. Ján Tarana, poslanec OZ 

 
Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslankyňa OZ 
- p. Jana Tvaružková, poslankyňa OZ 
 

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

Hlasovanie:  

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 



Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 
3. Rôzne 
Starosta obce navrhol možnosť dať slovo prítomným občanom s ich požiadavkami. 

Hlasovanie:  

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

P. Kuchta, ktorý zastupuje p. Andreu Kuchtovú, žiada Obecné zastupiteľstvo Obce Ochodnica 
o udelenie súhlasu pre účely katastrálneho úradu Kysucké Nové Mesto so zakreslením 
obecnej cesty č. 2481/2 vyznačenej na navrhnutom geometrickom pláne. Navrhnutý 
geometrický plán nebol predložený poslancom, lebo ho p. Kuchta nemal so sebou.  P. Kuchta 
oboznámil poslancov, že na navrhnutom geometrickom pláne je vyznačený skutkový stav 
cesty, ktorá vedie k nedostavanému rodinnému domu, ktorý je čiernou stavbou v obci. 
Poslanci sa dohodli, že takýto súhlas nemôžu udeliť, nakoľko sa najskôr musia oboznámiť so 
všetkými skutočnosťami a náležitosťami k daným parcelám. Preto odporúčajú starostovi 
poveriť pracovníka stavebného úradu vypracovaním potrebných podkladov a stanoviska do 
budúceho OZ. 

Hlasovanie:  

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 
4. Vodovod, VZN 
P. Gúcky oboznámil poslancov s prácou, ktorú vykonal počas roka 2016. P. poslanec Mizera 
navrhuje prijať opatrenia na umiestnenie zemných ventilov. Poslanci sa dohodli, aby 
zamestnankyňa Obecného úradu p. Kolenová písomnou formou informovala všetkých 
zmluvných odberateľov vody z obecného vodovodu o povinnosti zabezpečiť dostupnosť 
zemného ventilu každej vodovodnej prípojky pre potreby kontroly spotreby vody. Zemné 
ventily je potrebné umiestniť na pozemku do 30.06.2017 tak, aby mal kompetentný pracovník 
k nemu prístup.  

Hlasovanie:  

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

Starosta obce predniesol návrh na Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 
žúmp na území Obce Ochodnica. Poslanci zrušili Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 zo 
dňa 11.03.2016.  

Hlasovanie:  

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

Poslanci schválili predložený návrh na Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 
žúmp na území Obce Ochodnica uznesením č. 5/2017. 

Hlasovanie:  

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0          



5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017  
P. kontrolór obce predniesol návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.   

Hlasovanie: 

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0           

 

P. Mizera žiada vypracovať a predložiť prehľad plnenia uznesení schválených Obecným 
zastupiteľstvom v Ochodnici v období od 01.01.2015 do 31.12.2016. Poslanci sa dohodli na 
vypracovaní vyhodnotenia do najbližšieho zastupiteľstva.  
Hlasovanie: 

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0          

 

6. Zmena rozpočtu 
P. Švaňová predniesla úpravu rozpočtu č.1. Oboznámila ich s jednotlivými úpravami. Úprava 
rozpočtu tvorí súčasť zápisnice.  

Hlasovanie: 

Za: Kekelyová, Mizera, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: Tvaružková         

 

7. Rôzne          
Starosta oboznámil poslancov s opravou kultúrneho domu a navrhol vyberanie poplatku za : 

- svadby, plesy :          120 ,-  Eur 

- oslavy ( jubileum) :    60,- Eur 

- kar (podujatia) :          30,- Eur 

Tieto finančné prostriedky budú použité na vykurovanie kultúrneho domu.  

 

- Starosta predniesol žiadosť Obce Zákopčie o riešenie odpadového hospodárstva v miestnych 
častiach nachádzajúcich sa v blízkosti hranice s Obcou Zákopčie. Poslanci sa dohodli na 
vyriešení situácie nasledovne: občanom, ktorí uhradia poplatok za komunálny odpad 
a ukladajú odpad na území Obce Zákopčie, bude vystavený doklad, ktorým sa môžu 
preukázať na území Obce Zákopčie a budú tam môcť odpad ukladať. Obec Ochodnica 
prevedie uhradené finančné prostriedky za týchto občanov na Obec Zákopčie. Obecné 
zastupiteľstvo v Ochodnici odporúča starostovi Obce Ochodnica pripraviť odpoveď starostovi 
obce Zákopčie o riešení situácie odpadového hospodárstva. 

 
Hlasovanie: 

Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 



- Starosta predniesol žiadosť p. Jaroslava Ševčíka o prenájom pozemku KN C č. 437 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 294 m2 , ktorý by chcel využiť ako parkovisko pre 
svoje autá. Poslanci danú žiadosť zobrali na vedomie. 

 

- Starosta predniesol žiadosť Justina Muziku o schválenie finančných prostriedkov na 
osadenie plechov na lavičku cez rieku Ochodničanka v úseku pri Justinovi Muzikovi. 
Poslanci danú žiadosť schválili. 

 
Hlasovanie: 
Za: Kekelyová, Mizera, Tvaružková, Tarana, Mozoľ 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

-Starosta informoval poslancov, prečo sa Obec Ochodnica  nezúčastnila na projekte 
o rozšírenie MŠ.  Na základe vypracovanej demografie detí v MŠ to je neefektívne. 
 
-Starosta informoval poslancov, že novým správcom cintorína je Ján Vydra ml.  
 

9. Záver 
Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 
Ing. Miroslava Kekelyová 
 

2. Overovateľ: 
Jana Tvaružková 
 
 
 
 
 Radoslav Ďuroška 
 starosta obce 

 

-  
 

  


