ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 06.04.2011 o 18.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý úvodom privítal
prítomných poslancov a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 4
poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Pán Ing. Milan Niko sa dostavil v priebehu
prejednávania 2. bodu programu. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce p. Milana
Strempeka a p. poslankyňu Ivanu Šutiakovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana
Mokryšová. Starosta obce určil týchto členov Návrhovej komisie: pani Ing. Annu Bacovú
ako predsedu, pána poslanca Ľubomíra Baca a pani poslankyňu Ivanu Šutiakovú.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ, kde pán starosta
navrhol vymeniť bod 3 s bodom 4. K takto navrhnutému programu neboli podané žiadne
pripomienky a bol odsúhlasený.

PROGRAM
1. Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadania OZ a z mimoriadneho zasadania OZ
2. Záverečný účet Obce Otrhánky
3. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
4. Organizačné záležitosti
5. Interpelácie poslancov na starostu obce
6. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
7. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek zástupca starostu
a skonštatoval, že body z 2. zasadania boli čiastočne splnené a z mimoriadneho zasadania
boli splnené.
2./ Záverečný účet Obce Otrhánky
Záverečný účet Obce Otrhánky za rok 2010, ktorého súčasťou bola i výročná správa za
rok 2010, predložil pán starosta obce. Jednotlivé položky plnenia rozpočtu zdôvodnila
ekonómka obce p. Mokryšová. Pani Ing. Anna Bacová sa spýtala na pohľadávky obce.
Pohľadávky obce sú vo výške 3580,00 € čo predstavuje neuhradenú faktúru č. 2/2010 Obce
Haláčovce za materiál a práce uskutočnené na Vodovode Otrhánky – Haláčovce.
Svoje stanovisko k záverečnému účtu predniesla i hlavná kontrolórka obce pani
Piknová. Odporučila obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad. Vzniknutý
schodok hospodárenia je krytý z rezervného fondu obce. Odborné stanovisko je pripojené
k materiálu obecného zastupiteľstva. Predložený záverečný účet poslanci schválili bez
pripomienok.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

V tomto bode predložila Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 hlavná
kontrolórka pani Piknová. Dotazy na jej činnosť neboli. Správa bola vzatá na vedomie.
Pani Zdenka Piknová – hlavný kontrolór obce Otrhánky oznámila prítomným
poslancom vzdanie sa svojej funkcie hlavného kontrolóra. Táto informácia bola vzatá na
vedomie.
3./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov a občanov, že odovzdal
všetky potrebné doklady na prevádzkovanie Vodovodu Otrhánky – Haláčovce na
Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť v Topoľčanoch, ktorá by mala spomínaný vodovod
prevádzkovať. Do dnešného dňa neuhradilo spotrebovanú vodu 13 občanov. Títo občania
budú vyzvaní na úhradu a na podpísanie zmluvy s Obcou Otrhánky. V prípade, že odmietnu
podpísať Zmluvu o dodávke vody, budú odpojení od vodovodnej siete. Taktiež pán starosta
informoval o podanej žiadosti o finančnú dotáciu na dobudovanie vodovodu, kde je prísľub
získania financií na dobudovanie celého vodného diela.
Žiadosť o dotáciu na vybudovanie športového ihriska bola zamietnutá. Postúpili sme
do druhého – užšieho výberu, žiaľ, tam sme už neuspeli.
V priebehu mesiaca marec bola v obci Otrhánky vykonaná kontrola na úseku civilnej
obrany. Kontrolóri z Krajského úradu Trenčín a z Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou
boli s poskytnutými dokladmi spokojní.
Žiadosť o poskytnutie motorovej striekačky pre Dobrovoľný hasičský zbor našej
obce bola postúpená do Trenčína pánovi náčelníkovi HaZZ v Trenčíne. Neposkytne novú
striekačku, ale vyradenú, ktorú musia členovia nášho DHZ zreparovať. Avšak savice, hadice,
a koše zabezpečí.
Pán starosta poukázal na jednu nepríjemnosť. Bola podpísaná Zmluva o pôžičke
finančných prostriedkov medzi p. Františkom Flimelom, p. Antonom Streďanským a p.
Miroslavom Balážom. Pán Ing. Milan Niko navrhol prijať uznesenie uskutočniť jednanie s p.
Františkom Flimelom, p. Antonom Streďanským a p. Miroslavom Balážom, na ktorom sa
všetko vysvetlí.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Organizačné záležitosti
Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci upozornil prítomných poslancov na blížiaci sa
termín uskutočnenia kultúrnej akcie Posedenia pri vatre (07.05.2011), takže je potrebné
všetko zabezpečiť už teraz.
Pán starosta tiež navrhol usporiadať Deň matiek na 15.05.2011 v kultúrnom dome
v Otrhánkach. Poprosil predsedu komisie mládeže, kultúrnu a sociálnu p. Ing. Annu Bacovú o
zorganizovanie tejto akcie a o zabezpečenie kultúrneho programu.
Taktiež pán starosta poukázal na tradičnú akciu Dňa detí spojenú s futbalovým zápasom
Slobodní – Ženatí na miestnom ihrisku, ktorá sa bude konať 04.06.2011.
Pán starosta navrhol riešiť umiestnenie zábradlia na moste na štátnej komunikácii, kde
hrozí nebezpečenstvo úrazu. Navrhol prijať uznesenie uskutočniť jednanie s predstaviteľmi
VÚC, predstaviteľmi Povodia Váhu a zástupcami obce Otrhánky a riešiť umiestnenie
zábradlia na moste na štátnej komunikácii v našej obci.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Interpelácie poslancov na starostu obce
Pán Milan Strempek
navrhol uctiť si dôchodcov – jubilantov hromadne, na
slávnostnom odovzdaní darčekových predmetov počas kultúrnej akcie pre dôchodcov na

Stretnutí dôchodcov, ktorá sa uskutoční v mesiaci október. P. Ing. Milan Niko podotkol, že
by bolo vhodné spýtať sa jubilantov, či stoja o predmetový darček alebo o poukážku.
V tomto bode upozornil pán starosta na potrebu zakúpenia reklamných predmetov
s erbom našej obce, ktorými bude prezentovať našu obec.
Pán Ing. Milan Niko poukázal na divokú skládku v katastrálnom území Otrhánky
v lokalite naproti vysielača spoločnosti Orange „pri kríži“. Aj p. Ľubomír Baco poukázal
skládku starých tehál v našom katastrálnom území, za rodinným domom p. Augustína
Flimela.
Pani Ing. Anna Bacová navrhla uskutočniť brigádu na upratanie a vyčistenie verejných
priestranstiev. K tomuto bodu sa pripojil aj pán starosta a podotkol, že aj športovci a hasiči
môžu pomôcť poupratovať a taktiež kosiť verejné priestranstvá.
P. Ing. Dana Jakálová sa informovala koľko členov má DHZ a navrhla vytvoriť
družstvo detí, ktoré by reprezentovalo našu obec na hasičských súťažiach. Informáciu jej
podal p. Ľubomír Baco a poukázal na potrebu motorovej striekačky, nakoľko je motorová
striekačka DHZ nefunkčná.
6. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
V tomto bode vystúpila pani Filoména Zúbeková a poukázala na problém pred jej
rodinným domom. Pán Ľubomír Strempek chce vybudovať pod oknami jej rodinného domu
parkovisko, s čím ona vôbec nesúhlasí. Pán starosta ju uistil, že bude s pánom Ľubomírom
Strempekom jednať a spomínanú situáciu vyriešiť k jej spokojnosti.
Taktiež sa pani Filoména Zúbeková informovala, kedy sa lesné pozemky prevedú na
jednotlivých vlastníkov. K tomuto sa vyjadril tiež pán starosta, že je to veľmi dlhé
vysporiadanie so štátnymi lesmi, lebo oni sa ťažko takýchto pozemkov vzdávajú.
7. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom
a občanom obce Otrhánky za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice: Milan Strempek
Ivana Šutiaková
Zapísala: Zuzana Mokryšová

Milan Strempek
zástupca starostu

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce

UZNESENIE
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.04.2011 o 18,00 hod. v zasadačke
Obecného úradu v Otrhánkach
-----------------------------------–––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––------------------Obecné zastupiteľstvo po prejednaní všetkých bodov programu:
A./ BERIE NA VEDOMIE
-

Informáciu starostu obce o organizačných záležitostiach od ostatného zasadania
Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Stanovisko hlavného kontrolóra k účtovnej závierke
Správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Otrhánky za rok 2010
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra pani Zdenky Piknovej

B./ SCHVAĽUJE
-

Záverečný účet Obce Otrhánky za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C./ UKLADÁ
Obecnému úradu
uskutočniť jednanie s p. Františkom Flimelom, p. Miroslavom Balážom a p.
Antonom Streďanským so zástupcami Obce Otrhánky ohľadom Zmluvy o pôžičke
Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uskutočniť jednanie s predstaviteľmi VÚC, predstaviteľmi Povodia Váhu so
zástupcami Obce Otrhánky a vyriešiť zábradlie na moste na štátnej komunikácii
v našej obci
Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vyvesené: 11.04.2011
Zvesené:

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce Otrhánky

