
 

Záznam 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ochodnici, konaného dňa 2. marca  2018. 

 

Prítomní: 

Radoslav Ďuroška, starosta obce 

Anna Ďuratná, zástupca starostu obce, 

Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ  

Jana Tvaružková,  poslanec OU 

Ján Tarana, poslanec OZ  

 

Ďalší prítomní:  Andrej Ďuratný,  Dana Šošková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa z kontrolnej činnosti v roku 2017 

5. Úprava rozpočtu č.1 

6. Detské ihrisko MŠ Ochodnica 

7. Rôzne – žiadosti 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

1. Otvorenie 

Dnešné zasadnutie viedol starosta obce Radoslav Ďuroška, privítal prítomných 

poslancov a oboznámil ich s dnešným programom. Nakoľko nebol prítomný pán  

hlavný kontrolór obce, prítomní poslanci OZ odsúhlasili, aby sa bod „Správa 

z kontrolnej činnosti“ presunul na budúce zasadnutie OZ. P. Ing. Kekelyová navrhuje 

ukončiť OZ a presunúť na iný termín, ostatní poslanci navrhujú prerokovať ostatné 

body okrem Správy kontrolnej činnosti, ktorá bude prerokovaná na budúcom OZ. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

Starosta obce  navrhol členov : 

 návrhovej komisie:  p. Jana Tvaružková, 

                                  p. Ing. Kekelyová Miroslava 

overovatelia zápisnice:   p. Ďuratná Anna   

                                        p. Tarana Ján 

zapisovateľka: Dana Šošková 

 

 

 



 

3. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení previedol pán starosta obce. Po informácii o uzneseniach sa 

prítomní poslanci dohodli že uznesenia č. 20/2015, 28/2015, 3/2017 sa rušia a uzn. č. 

9/2017 ostáva v plnení. Za zrušenie boli 4 poslanci. 

- p. starosta informoval prítomných poslancov o oprave mostov, jednal s p. 

Slašťanom, urobia sa najstaršie mosty – u Fera Adámka – pri kríži, a pri p. 

- Palovi Čičmanovi, lávka pri p. Justinovi Muzikovi sa urobí tento rok (uzn. č. 

9/2017) 

             

4.  Úprava rozpočtu č. 1 

- k predloženej úprave rozpočtu č. 1 boli nasledovné pripomienky: 

- p. Tvaružková – treba sa pozrieť na rozpočet na rok 2018, výdavková časť str.3, 

                           úprava rozpočtu je zle spracovaná, je to hrubé porušenie zákona, 

- p. Kekelyová – nesúhlasí s navrhovanou úpravou rozpočtu č. 1 nakoľko uvádza  

                         nepravdivé údaje, 

 

5. Detské ihrisko 

- p. starosta informoval prítomných poslancov o rekonštrukcii ihriska, kde zo štátu 

by sme mali dostať 13 000 €. Je potrebná 5% spoluúčasť na projekt detského 

ihriska v sume 650 €. 

- Všetci poslanci jednohlasne schválili. 

    

6. Rôzne 

- žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi v Ochodnici o sponzorský dar na opravu orgánu. 

      Starosta navrhol 4 tis. EUR, poslanci jednohlasne schválili. 

- p. starosta predniesol poslancom návrh – schválenie pre budúce voľby – počet 

poslancov, volebný obvod a úväzok starostu, navrhuje tak ako to bolo doteraz 

7 poslancov, 1 volebný obvod, 100 % úväzok starostu, jednohlasne schválené. 

- p. starosta  - odsúhlasenie poradia na nájomné byty- v poradí je p. Dušan Čavajda, 

p. Juraj Kopas,  poslanci poradie odsúhlasili. 

- rozbité zrkadlo pri sv. Jána – (starosta obce – dá sa vymeniť, i pri p. Múčkovi bude 

opravené, 

- p. Ďuratná, vlani si zobrali smetnú nádobu a už je zničená, aj iní občania sa sťažujú  

na zničené smetné nádoby, 

- p. Tvaružková – 2 mesiace pracovníci, ktorí vysýpajú smetné nádoby nedajú na 

miesto, kde ich zobrali,  

- p. Kekelyová – p. kontrolór by si mal dávať pozor čo píše do správy, nakoľko sa 

v určitých záležitostiach netýka našej obce. 

Predpokladaný termín budúceho obecného zastupiteľstva bude 13. apríla 2018. 

Nakoľko zo strany prítomných neboli už žiadne pripomienky, starosta obce zasadnutie OZ 

ukončil. 



 


