
Z Á P I S N I C A 
 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 18.01.2011 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 
všetci poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil starosta 
obce p. Ľubomíra Baca a p. poslankyňu Ivanu Šutiakovú. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce určil týchto členov Návrhovej  komisie:  pána poslanca Milana  
Strempeka ako predsedu,   pána poslanca Ing. Milana Nika a pani poslankyňu Ing. Annu 
Bacovú.               
           V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky, tento bol odsúhlasený. 
 

P R O G R A M 
1. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho  zasadania OZ 
2. Správa o činnosti Obecného zastupiteľstva a OcÚ                         
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011, 2012 

a 2013  
4. Návrh rozpočtu obce Otrhánky na roky 2011, 2012 a 2013 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011 
6. Návrh na zmenu zásad odmeňovania volených funkcionárov obce 
7. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva na ochranu 

verejného záujmu  
8. Organizačné záležitosti 
9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
Hlasovanie                                                        Za: 5              Proti: 0        
 
 1./Kontrola plnenia uznesení 
 
           Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek zástupca starostu 
a skonštatoval, že  body  z ustanovujúceho zasadania boli splnené.  
 

 2./Správa o činnosti OcÚ a zastupiteľstva  
 
          V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov a občanov, že dva roky 
spotrebúvajú občania vodu z verejného vodovodu bez akejkoľvek zálohy za vyčerpanú vodu. 
Vodomery nie sú do dnešného dňa zaplombované. V priebehu tohto mesiaca sa p. starosta 
zúčastní  rokovania s riaditeľom Západoslovenskej vodohospodárskej spoločnosti 
v Topoľčanoch a bude trvať na tom, aby si spoločnosť vzala vodovod do majetku, alebo 
aspoň prevádzkovala vodovod Otrhánky - Haláčovce.  
           Ďalej pán starosta v tomto bode tiež informoval, že z Environmentálneho fondu 
v Bratislave nám bola vrátená žiadosť o finančnú dotáciu na dokončenie vodovodu z dôvodu 
neúplnosti a nesúladu v žiadosti o dotáciu na rok 2011. Do 03.02.2011 je možné túto žiadosť 



skompletizovať, opraviť a následne zaslať na Environmentálny fond. Do stanoveného termínu 
to  určite  vypracujeme. 
          Pán starosta oboznámil prítomných poslancov, že do dnešného dňa nie sú usporiadané 
pozemky medzi Obcou Otrhánky a p. Ľubomírom Strempekom ml., ktoré p. Strempek získal 
neprávom. P. starosta už rokoval s právnikom a túto záležitosť chce čím skôr vyriešiť. 
          Pán starosta podotkol, že je potrebné schváliť: 

- Rozpočet obce Otrhánky na roky 2011, 2012, 2013. K tejto téme sa vyjadrovali 
poslanci a pripomienkovali rozpočet. Po pripomienkach a informáciách ohľadom 
rozpočtu dal pán starosta o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:                                                                 Za: 5             Proti: 0              Zdržal sa: 0  
- Návrh na zmenu Poriadku odmeňovania volených funkcionárov obce  v takej zmene, že 

zástupca starostu bude odmeňovaný na základe zastupovania starostu obce pri 
neprítomnosti starostu obce nad 5 dní a určitou sumou za každý deň zastupovania. 

Hlasovanie:                                                                 Za: 5             Proti: 0              Zdržal sa: 0  
- Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu 

Hlasovanie:                                                                 Za: 5             Proti: 0              Zdržal sa: 0  
           

          V našej obci vykonáva opatrovateľskú službu iba pani Xénia Ondrejková, ktorá 
opatruje svoju švagrinú Gabrielu Ondrejkovú. Podľa zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov je opatrovateľka povinná  do konca roka 2011 
absolvovať kurz poskytovania sociálnej služby v rozsahu 220 hodín za určitý poplatok.   
          V tejto časti bodu udelil pán starosta slovo pani Zdenke Piknovej – hlavnej kontrolórke 
obce Otrhánky, ktorá predniesla Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011. Tento bol 
následne schválený hlasovaním:                                   Za: 5            Proti: 0            Zdržal sa: 0 
Taktiež prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 
Otrhánky na roky 2011, 2012, 2013. 
           
3./Organizačné záležitosti 
 
         Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval prítomných poslancov, že je 
rozpracovaný projekt na nohejbalové a volejbalové  ihrisko pri budove bývalého pohostinstva. 
Do konca januára je ho treba zaslať elektronicky. Taktiež máme vypracovaný projekt na 
Kultúrne centrum Dominik, zatiaľ však nebola vyhlásená žiadna výzva na zaslanie takýchto 
projektov. V tomto bode pán starosta informoval, že bol zaslaný list na Ministerstvo vnútra 
o zreparovanie hasičskej striekačky.  
         Dňa 07.05.2011 sa tradične uskutoční kultúrne podujatie Posedenie pri vatre. 
Organizačné záležitosti sa prerokujú na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva. 
         Upratovanie sa doteraz vykonávalo za sumu 100,00 € mesačne (v hrubom), či bola 
uskutočnená nejaká akcia alebo nie. Upratovačka stanovila sumu za upratanie kultúrneho 
domu 20,00 € a 5,00 € za upratanie domu smútku. Suma za upratanie kultúrneho domu  sa  
pripočíta usporiadateľovi nejakej akcie k nájmu kultúrneho domu. V súvislosti s kultúrnym 
domom, pán starosta zrušil funkciu správca kultúrneho domu. Pán starosta obce RNDr. 
Ladislav Gieci navrhol prenajímať kultúrny dom so všetkými službami a prácami, to 
znamená: že aj s obsluhou, s výzdobou, s kuchárkami, atď. Na takúto činnosť je potrebné 
vytvoriť určitú skupinu ľudí, prípadne založiť združenie.  
         Pán starosta podotkol, že osobný automobil Škoda Felicia je nepotrebný a pán starosta 
navrhol ho  prenajať stolno-tenisovému oddielu Sokol Otrhánky.  
 
4./Diskusia  
 
         V tomto bode vystúpila pani Ing. Anna Bacová, že v našej obci sa tradične uskutoční 
farský karneval. Taktiež sa spýtala na internetovú stránku obce. Na túto otázku odpovedal pán 



starosta, že sa pripravuje a v priebehu dvoch týždňov bude funkčná, pretože povinnosťou 
obce je zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy. Prostredníctvom internetovej stránky to 
bude zverejnené. Pani Ing. Anna Bacová podotkla, že je potrebné zverejniť kontakty  na 
úradnej tabuli 
          Pán starosta obce podotkol, že predchádzajúce uznesenia sú  konštatované za splnené, 
avšak opak je pravdou. Vo viacerých prípadoch sa nesplnili pod bodom ukladá. Taktiež 
informoval, že pripravuje prvé číslo obecných novín – Otrhánske zvesti.  
          Pán Ján Baláž poukázal na potrebu vysypať štrkom priestranstvo pri miestnom 
cintoríne. Pán Jaroslav Dráb sa pripojil k tejto diskusii s pripomienkou vysypať štrkom aj 
priestranstvo na druhej strane štátnej komunikácie pri ihrisku, kde parkujú autá.  
          Pani Ivana Šutiaková poukázala na potrebu vytvorenia prechodu pre chodcov v obci 
Veľké Chlievany v spolupráci s ostatnými obcami, z ktorých detí navštevujú základnú školu. 
          Pán  Ing. Milan Niko podotkol, že je potrebné umiestniť zrkadlo oproti výjazdu 
z miestnej komunikácie  od rodinného domu p. Petra Jakala na štátnu komunikáciu.  
          Pán  František Baco informoval, že keď  viac prší, voda tečie po ceste za jeho rodinný 
dom. Už v minulosti sa toto prejednávalo na zasadaní, no doteraz to nie je vyriešené. K tejto 
pripomienke sa vyjadrili páni František Flimel a pán Milan Strempek. 
          Pán Ľubomír Baco žiadal o finančnú čiastku na opravu motorovej striekačky. Poukázal 
tiež, že pri poľnohospodárskom dvore a pri miestnom „brode“ nesvieti verejné osvetlenie. Pán 
starosta informoval, že to riešil s pánom Ing. Antonom Paulechom. Pán Paulech túto prácu už 
nechce vykonávať. Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci v tejto súvislosti informoval 
prítomných poslancov, že aj hlavná kontrolórka obce Otrhánky p. Zdenka Piknová chce tiež 
ukončiť svoju prácu hlavného kontrolóra v našej obci. Je potrebné hľadať nového hlavného 
kontrolóra obce.  
                
5. Záver           
                  
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
a občanom obce Otrhánky  za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Overovatelia zápisnice: Ľubomír  Baco 
 
                                       Ivana Šutiaková                                                                               
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.01.2011 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  a z ustanovujúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva 
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011, 

2012, 2013 
- Rozpočet na roky 2012 a 2013 
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Otrhánky podľa VZN 25/2005 pre rok 

2011 pre TJ Baník Haláčovce - Otrhánky  
          

B./ SCHVAĽUJE    
 

- Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu  
         Hlasovanie:                                                   Za: 5            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
- Rozpočet obce Otrhánky na rok 2011 s pripomienkami 

Hlasovanie:                                                     Za: 5            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
- Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011  

Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 

C./ SÚHLASÍ 
 

- so splátkovým kalendárom obce Haláčovce na úhradu faktúry č. 2/2010 vo výške 
3579,84 
Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 

- s presunutím Návrhu Poriadku odmeňovania pre volených funkcionárov obce 
Otrhánky  
Termín: na budúce zasadanie obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 
D./ UKLADÁ 
      Obecnému úradu 

- uskutočniť jednanie s funkcionármi TJ Baník Haláčovce-Otrhánky ohľadom žiadosti 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2011 
Termín: do 15.02.2011                               
Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 

- riešiť webovú stránku obce Otrhánky 
Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 

- rokovanie so starostkou obce Veľké Chlievany o zriadenie prechodu pre chodcov 
Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 

- vypracovať návrh miestnych poplatkov na nájom kultúrneho domu 
Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 



Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 
- vyriešiť parkovaciu plochu pred miestnym cintorínom 

Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 

- zistiť možnosť darovania alebo prenájmu osobného automobilu 
Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:                                                      Za: 5             Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 
E./ POZASTAVUJE 
 
- platnosť uznesenia č. 9/2008 zo dňa 11.02.2008, kde v bode B./ Schvaľuje je 

napísané: 
usporiadanie pozemkov medzi Obcou Otrhánky a p. Ľubomírom Strempekom ml.: 
z parc. 454 o výmere 740 m2 (vlastníkom je Obec Otrhánky) previesť do vlastníctva 
p. Ľubomíra Strempeka ml. 90 m2 a z parc. č. 455/3 o výmere 248 m2 (vlastníkom 
je p. Ľubomír Strempek ml.) previesť do vlastníctva Obce Otrhánky 206 m2. 
Výdavky spojené so zámenou pozemkov bude znášať Obec Otrhánky.  
Hlasovanie:                                                      Za: 4             Proti: 0       Zdržal sa: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 21.01.2011 
 
Zvesené:   
 
 
                                                                                                          RNDr. Ladislav Gieci 
                                                                                                         starosta obce Otrhánky  
 

 
 
 

 


