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

konaného dňa 28.12.2018 

 

 

Prítomní: 

p. Radoslav Ďuroška, starosta obce 

p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ 

p. Ján Tarana, poslanec OZ 

p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

p. Karol Šamaj, poslanec OZ 

p. Martin Turčák, poslanec OZ 

p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ 

 

Ďalší prítomní: 

Alena Falátová, Milada Hodásová, Alena Pijáková, Viera Gašincová, Pavol Gašinec, Gabriela 

Mizerová, Edita Brisudová, Miroslav Káčerik, Anna Švaňová,  

 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a prečítal program OZ.  

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

  3.Úprava rozpočtu. 

                 4.Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2019 

 5. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2019 

 6. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2019 

7. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2019 

               8. Určenie zástupcu starostu obce 

               9. Schválenie platu starostovi obce  

             10. Preplatenie dovolenky starostovi obce 

 11. Odmena kontrolórovi obce 

 12.Určenie obvodov poslancov 

 13. Rôzne 

 14. Diskusia 

 15. Záver 

 

Starosta obce navrhuje pozmeniť program OZ – bod 3.Zloženie sľubu novozvoleného 

poslanca OZ, bod 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce na rok 2019, 

bod 15. Kompetencie starostu obce, bod16. Mlčanlivosť poslancov, bod 17. Informácie 



o postupe schvaľovaní prideľovania nájomných bytov, bod 18. správa nezávislého audítora

  

Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu. Program OZ bol 

schválený. 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák,  

Proti: 0                         Zdržal sa: Jaroslav Tarana 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.  

Do návrhovej komisie boli schválení: 

- p. Milan Mizera, poslanec OZ 

- p. Jaroslav Tarana, poslanec OZ 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: 

- p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

- p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

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

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana  

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

3.  Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ        

Starosta obce vyzval novozvoleného poslanca Jána Taranu, ktorý nebol prítomný na 1. 

Ustanovujúcom zasadnutí OZ, k zloženiu sľubu poslanca. Poslanec Ján Tarana zložil sľub 

poslanca. 

         

4. Úprava rozpočtu 

P. Švaňová informovala poslancov OZ o úprave rozpočtu.  

- p. Mizera navrhuje zriadiť fond, z ktorého sa budú uhrádzať platby za elektrickú energiu na 

bytovom dome 820 a 821. 

Starosta obce dal hlasovať o úprave rozpočtu č. 5, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice 

a rozpočet bol schválený.   

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák,  

Proti: 0                         Zdržal sa: Jaroslav Tarana 

 

5. Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 

Riaditeľka MŠ predniesla návrh rozpočtu na rok 2019.  Starosta obce dal hlasovať a rozpočet 

MŠ bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 



Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

6. Návrh rozpočtu CVČ na rok 2019 

Riaditeľka CVČ predniesla návrh rozpočtu na rok 2019 a informovala poslancov OZ 

o činnosti CVČ. Starosta obce dal hlasovať a rozpočet CVČ na rok 2019 bol jednohlasne 

schválený.   

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

7. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 

Riaditeľka ZŠ predniesla návrh rozpočtu ZŠ a informovala poslancov OZ o stave budovy ZŠ, 

o počte zamestnancov a počte žiakov. Základnú školu navštevuje 181 žiakov a počet 

zamestnancov tvorí 19 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov. Starosta obce dal 

hlasovať a rozpočet ZŠ na rok 2019 bol jednohlasne schválený.   

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2019 

Poslancom OZ bolo predložené Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce 

Ochodnica na rok 2019.  

- P. Jaroslav Tarana chce špecifikovať výkon práce zamestnanca, ktorý bol prijatý cez  

ÚPSVaR. Starosta obce vysvetlil prácu daného zamestnanca t.j. Anna Baltiarová, ktorá 

vykonáva pomocné administratívne práce a roznáša písomnosti po obci. 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce 

Ochodnica na rok 2019. 

 

9. Návrh rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2019  

Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019.  

- Starosta obce prečítal žiadosť FS Kýčera o finančný príspevok na sumu 1 500 € na činnosť 

súboru. 

- P. Zdenko Žabka žiada príspevok pre HaZ na pohonné hmote pre súkromné vozidlá, 

ktorými chodia na súťaže. 

- P. Zdenko Žabka žiada OZ schváliť starostovi obce kompetenciu na presun finančných 

prostriedkov medzi položkami rozpočtu 

- P. Zdenko Žabka sa pýta, čo všetko je v položke Telovýchova a šport zahrnuté. P. Švaňová 

mu vysvetlila z čoho sa táto položka skladá. 

Starosta žiada OZ schváliť finančné prostriedky vo výške 3 868,- Eur z rezervného fondu 

z roku 2018 na použitie rekonštrukcie verejného osvetlenia. Poslanci súhlasia s týmto 

návrhom a jednohlasne to schválili.  

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 



 

OZ schvaľuje návrh rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2019 s úpravou v položkách 111 003, 

0610 630, 0820 630.  

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

10. Určenie zástupcu starostu obce  

Starosta určuje zástupcu starostu Obce Ochodnica pána poslanca Karola Šamaja. Rozsah 

kompetencií predloží starosta obce do budúceho OZ. 

Poslanci OZ zobrali určenie zástupcu starostu na vedomie. 

 

11. Schválenie platu starostovi obce 

P. Švaňová predniesla výšku platu podľa zákona. 

- p. Turčák skonštatoval, že podľa toho ako videl rozpočet a financovanie obce, navrhuje 

navýšiť základný plat starostu o 30 %. 

- p. Mizera súhlasí s poslancom Turčákom, ale žiada, aby boli poslanci OZ v dostatočnom 

predstihu informovaní o dianí v obci. Ak by komunikácia viazla, bude požadovať úpravu 

platu starostu. Žiada zasielať e-mailom všetky informácie o plánovanom dianí v obci. Starosta 

súhlasí s jeho návrhom a bude veľmi rád, ak sa poslanci budú zapájať do plánovania sa prác 

v obci. 

- p. Šamaj hovorí, že starosta je veľmi ochotný k ľuďom a každého prijme, nikoho 

neodmietne, aj pri výstavbe bytoviek a rôznych prácach v obci strávil veľa času a prikláňa sa 

k navýšeniu platu o 30%. 

- p. Jaroslav Tarana- dozvedel sa, že obec je v lepšej kondícií ako očakával. Teraz sa prikláňa 

k navýšeniu platu o 30 %, ale ak by spolupráca nefungovala, môže sa to riešiť okamžite.  

- p. Kuchta súhlasí s poslancom Turčákom.  

- p. Ján Tarana- súhlasí s p. Turčákom a tiež chce byť informovaní o dianí v obci skôr ako 

občania. 

- p. Brisudová informovala poslancov o možnosti pridelenia jednorazovej odmeny starostovi 

obce. 

OZ schvaľuje zvýšenie  platu starostovi Obce Ochodnice o 30% zo základného mesačného 

platu. Hrubá mzda starostu obce sa schvaľuje od 1.12.2018 v sume 2 729,- Eur. 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

12. Preplatenie dovolenky starostovi obce 

P. Švaňová informuje poslancov OZ o preplatení dovolenky starostovi obce.  

- p. Jaroslav Tarana sa pýta, či starosta obce nemal možnosť vyčerpať dovolenku a hovorí, že 

by mal vyčerpať dovolenku 14 dní v kuse a mal by si rozplánovať pracovný čas tak, aby 

mohol vyčerpať dovolenku. Navrhuje starostovi dať odmenu.  



- p. Turčák hovorí, že keby starosta čerpal dovolenku, tak by sa nestaral o obec tak ako teraz 

a súhlasí s preplatením dovolenky. 

- p. Ďuratná tiež súhlasí s preplatením dovolenky. 

Starosta dal hlasovať o preplatení dovolenky. 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák,  

Proti: 0                         Zdržal sa: Jaroslav Tarana 

 

13. Odmena hlavnému kontrolórovi obce 

P. Švaňová informovala poslancov OZ o pridelení odmeny hlavnému kontrolórovi obce. 

OZ schvaľuje jednorázovú odmenu hlavnému kontrolórovi obce 30% z polročnej hrubej 

mzdy, čo činí 231,70. 

 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Šamaj, Turčák,  

Proti: Ďuratná, Jaroslav Tarana          Zdržal sa: Kuchta 

 

14. Určenie obvodov poslancov  

Obvody poslancov v obci sa rozdeľujú nasledovne: 

Obvod číslo 1     za Vrchom po Bertu Marčanovú, pri mlyne, u Letka, okolie Chaty Štart, od      

                        Vladimíra Radolského po Gocoliaka 

 č. d. 1-58, 171-188, 747, 750-756, 771-2, 797-801 

 pridelený poslanec Ing. Milan Mizera 

Obvod číslo 2   od Berty Marčanovej po hlavnej ceste po Emila Hurtoša, od Gocoliaka po 

hornú školu, horná radovka 

 č.d. 58-140, 189-223, 377, 757-763, 769 

 pridelený poslanec Mgr. Jaroslav Tarana 

Obvod číslo 3  od sv. Jána do Púchovskej rieky, Ságov potok, Suchá, do Koptáka 

 č. d. 140-170, 223-345, 782-783, 764, 778 

 pridelený poslanec Anna Ďuratná 

Obvod číslo 4 od Supermarket Jednota až po Zábojníka 

 č. d. 346-444, 521, 765   

 pridelený poslanec Karol Šamaj 

Obvod číslo 5 od Zábojníka po Boronču, od Otahala po Jozefa Bibíka 

 č.d. 445-504, 505-557, 770 

 pridelený poslanec Martin Kuchta 

Obvod číslo 6 na Vŕšku po Múčku, od Boronču po Budoša, od Múčku po zastávku 

u Milana Bibíka, osada Belajky  

 č.d. 558-640, 489-504, 704-715 



 pridelený poslanec Martin Turčák 

Obvod číslo 7 od Milana Bibíka(aut.zast.) a od Merkura po kúpalisko, osada Petránky  

 č.d. 641-768, 716-742 

 pridelený poslanec Ján Tarana 

OZ schvaľuje určenie obvodov poslancov v Obci Ochodnica. 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

15. Kompetencie starostu obce 

Poslanci OZ schválili kompetencie starostu obce: 

- Vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu t.j. presun medzi položkami 

bežného rozpočtu tak, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny 

v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencii OZ. 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

16. Mlčanlivosť poslancov 

 

Poslanci OZ boli poučení o povinnosti mlčanlivosti a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle § 79 zákona NR SR 

č.18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo 

potvrdili svojím podpisom. Tiež podpísali Čestné vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií.  

 

17. Informácie o postupe schvaľovaní prideľovania nájomných bytov 

Starosta obce informoval poslancov OZ o postupe a schvaľovaní prideľovania bytov 

v nájomnom bytovom dome 820 a 821.  Byty sa prideľujú podľa poradovníka, ktorý je 

zhotovený na základe podaných žiadostí občanov. Poradovníky sú dva. Jeden je zhotovený zo 

žiadostí občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Obci Ochodnica a títo sú uprednostnení 

v prideľovaní bytov. Druhý zoznam je zhotovený zo žiadostí cudzích občanov, ktorí môžu 

dostať byt až po pridelení bytov občanom s trvalým pobytom v Obci Ochodnica. 

Poslanci žiadajú zverejniť poradovníky žiadateľov o pridelení bytu. 

 

18. Správa nezávislého audítora 

Starosta obce prečítal Správu nezávislého audítora. Poslanci OZ žiadajú elektronicky obdŕžať 

správu nezávislého audítora.  

OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora. 

 

19. Rôzne 

- Zriadenie komisií- p. Jaroslav Tarana navrhuje zriadiť do každej komisie 3 poslancov z OZ. 

Komisia bytová, stavebná a životného prostredia – predseda komisie – Milan Mizera, 

členovia komisie Martin Turčák, Karol Šamaj 



Komisia finančná, správy majetku a rozvoj obce – predseda komisie – Martin Turčák, 

členovia-Milan Mizera, Jaroslav Tarana 

Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí – predseda komisie – Anna Ďuratná, 

členovia komisie- Karol Šamaj, Ján Tarana 

Komisia verejného poriadku a vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Ochodnica- 

predseda komisie -  Jaroslav Tarana, členovia komisie- Martin Kuchta, Martin Turčák 

OZ schválilo zriadenie komisií. 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

- P. Gašincová prišla a žiada náhradné kľúče od Požiarnej zbrojnice. Vysvetľuje, že jedny 

náhradné kľúče má Emil Čečko a ona potrebuje tiež, aby mohli nacvičovať hranie na 

heligónkach. 

Poslanci OZ navrhli, aby kultúrna komisia rozhodla o užívaní a harmonograme nacvičovania 

v Požiarnej zbrojnici. Termín: 15.1.2019 

Hlasovanie:  

Za: Mizera, Ján Tarana, Ďuratná, Kuchta, Šamaj, Turčák, Jaroslav Tarana 

Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 

20. Diskusia 

- P. Jaroslav Tarana navrhuje program na budúce OZ: - rokovací poriadok 

                                           -zásady odmeňovania 

  -voda 

 -hlavný kontrolór pripraviť VZN na        

      trhové miesta   

- poslanci OZ sa dohodli, že zasadania OZ budú prebiehať každý párny mesiac v roku 

a poslednom zasadnutí sa vždy stanoví presný dátum budúceho zasadania. 

 

21. Záver                     

Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.  

 

1. Overovateľ: 

Anna Ďuratná 

 

2. Overovateľ: 

Martin Kuchta 

 

 

 

 

 Radoslav Ďuroška 

 starosta obce 


