
Z Á P I S N I C A 
 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 09.06.2011 o 19.00 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. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce p. 
Ľubomíra Baca  a p. poslankyňu Ing. Annu Bacovú.   
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pani Ing. Annu Bacovú 
ako predsedu,   pána poslanca Milana Strempeka a pána Ing. Milana Nika ako členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
 
           V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K takto navrhnutému 
programu neboli podané žiadne pripomienky a  bol odsúhlasený. 
 
 

P R O G R A M 
1. Kontrola plnenia uznesení zo 4.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách na  Obecnom úrade 

v Otrhánkach  
4. Zmena Smernice pre účtovníctvo                       
5. Návrh na zmenu vnútornej normy: “Postupu Obce Otrhánky pri uplatňovaní zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám“ 
6. Zmena Zásad hospodárenia s majetkom obce 
7. Zmena Prevádzkového poriadku  pohrebiska 
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 
9. Schválenie platu starostu obce Otrhánky 
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  
11. Organizačné záležitosti 
12. Interpelácie poslancov na starostu obce 
13. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
14. 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  zo 4. zasadania boli čiastočne splnené, kde v bode C./ Ukladá 
obecnému úradu uskutočniť jednanie s predstaviteľmi VÚC, predstaviteľmi Povodia Váhu so 
zástupcami  Obce Otrhánky a vyriešiť zábradlie na moste na štátnej komunikácii v našej obci. 
Toto jednanie sa do dnešného dňa neuskutočnilo a pán starosta požiadal o predĺženie termínu 
na zvolanie spomínaného jednania.  
 
 
 



 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
 
                V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov o prevádzkovaní 
Vodovodu Otrhánky – Haláčovce. Všetky potrebné doklady pán starosta zaniesol na 
Vodohospodársku spoločnosť do Topoľčian, no stále ešte žiadajú ďalšie a ďalšie doklady 
a informácie. 
           Pán starosta obce oznámil prítomným poslancom, že členovia stolnotenisového klubu 
Sokol sa rozhodli prerobiť elektrické rozvody v sále kultúrneho domu,  potrebné pre športové  
zápasy. Uvedená úprava spôsobí, že sa spotreba elektrickej energie zníži o viac ako 50 %.   
Navrhol preto, že takúto rekonštrukciu by financoval stolnotenisový klub Sokol a nákup 
úsporných žiaroviek by bol financovaný z 50 % z rozpočtu obce Otrhánky. 
           Taktiež pán starosta v tomto bode upozornil na potrebu zakúpenia betónových skruží, 
ktoré uložia občania do kanála pred rodinnými domami p. Ivana Flimela,  pána Františka 
Flimela až po rodinný dom  pána Jána Gašpara. 
 
3./ Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách na Obecnom úrade 
v Otrhánkach 
 
          V tomto bode predložila Správu o vykonaných kontrolách, ktoré boli prevedené na 
Obecnom úrade v Otrhánkach hlavná kontrolórka pani Piknová. Dotazy na jej činnosť neboli. 
Správa bola vzatá na vedomie. 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Zmena Smernice pre účtovníctvo 
  
         V zmysle novely zákona č. 211/2000 Z.z. o informáciách je obec povinná zverejňovať 
na webovej stránke obce objednávky, došlé faktúry a faktúry uhradené po 01.01.2011. Taktiež 
je obec povinná zverejňovať aj zmluvy. Podmienky zverejňovania sú zmenené v Smernici pre 
účtovníctvo. 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Návrh na zmenu vnútornej normy: „Postupu Obce Otrhánky pri uplatňovaní zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám“ 
 
            Zmena v legislatíve sa dotýka aj vnútornej normy obce a to Postupu Obce Otrhánky 
pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, kde je uvedená 
hlavne povinnosť obce zverejňovať na webovej stránke obce došlé faktúry, zmluvy 
a objednávky.    
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6./ Zmena Zásad hospodárenia s majetkom obce 
 
           Vzhľadom na zmenu predchádzajúcich vnútorných noriem, je potrebná zmena Zásad 
hospodárenia s majetkom obce.   
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
7./ Zmena Prevádzkového poriadku pohrebiska 
 
           Starosta obce predložil návrh na zmenu Prevádzkového poriadku pohrebiska z dôvodu 
zrušenia zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a v znení nového zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve. Páni poslanci sa vyjadrovali k zmene Prevádzkového poriadku.  Zmena 
Prevádzkového poriadku pohrebiska nebola schválená.   
Hlasovanie:                                      Za:  0               Proti:  4                 Zdržal sa hlasovania:  0     



 
8./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 
 
           Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým  opatrením č. 1/2011 predložil pán starosta. 
Vysvetlil dôvody a presuny jednotlivých zmien medzi položkami rozpočtu a požiadal 
poslancov o pripomienky.  Svoje stanovisko predniesla aj  hlavná kontrolórka obce p. 
Piknová. Odborné stanovisko je pripojené k materiálu OcZ. 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
9./ Schválenie platu starostu obce Otrhánky 
 
            Vzhľadom na zmeny v legislatíve platných od 01.06.2011, ktorými sa mení a dopĺňa 
zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  
v znení neskorších predpisov informoval starosta obce prítomných poslancov. Je zmenená 
tabuľka, kde do 500 obyvateľov sa násobí 1,49 – násobkom namiesto 1,65-násobkom, ktorý 
platil doteraz.  Pán starosta obce navrhol, aby plat zostal ako doteraz 1269,00 €  a nebude si 
uplatňovať nárok na vyplácanie cestovného a stravného počas pracovných ciest.  
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
10./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
  
           Na základe vzdania sa funkcie hlavného kontrolóra, vyhlasujú poslanci obecného 
zastupiteľstva  voľbu hlavného kontrolóra na pracovný úväzok 5 % s nástupom od 
01.09.2011. Voľba sa uskutoční do 31.08.2011. Záujemcovia o túto funkciu môžu svoje 
písomné prihlášky zaslať, alebo priniesť na Obecný úrad najneskôr do 31.07.2011. 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
11./ Organizačné záležitosti 
 
         V tomto bode pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o povolenie prevádzky 
„Bar“ a o schválenie otváracích a zatváracích hodín tejto prevádzky. K tejto žiadosti sa 
vyjadrovali prítomní poslanci, aj vlastníci susedných nehnuteľností – p. Vladimír Flimel, p. 
Janka Flimelová, p. Jana Ranincová a p. Benko – nájomca prevádzky „Bar“.  
         Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci navrhol prítomným poslancom uskutočniť 
kultúrnu akciu v mesiaci júl – tanečnú zábavu v prírode s hudobnou skupinou Amadeo. 
         Pán starosta tiež navrhol usporiadať Letnú školu pre deti vo veku od 6 – 15 rokov. 
Poprosil predsedu komisie mládeže, kultúrnu a sociálnu p. Ing. Annu Bacovú o 
 zorganizovanie tejto akcie pre deti.  
         Taktiež pán starosta poukázal na kultúrne podujatie Stretnutie dôchodcov, ktoré sa 
uskutoční v mesiaci október.  
         
12./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
 
          Pán Ľubomír Baco sa informoval o zámere likvidácie divokých skládok v našom 
katastrálnom území.  Pán starosta navrhol zorganizovať brigádu na likvidáciu týchto skládok. 
        
13. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
 
         V tomto bode pán starosta požiadal prítomných občanov o pripomienky na poslancov 
a na starostu obce. Dotazy na činnosť starostu obce a poslancov neboli.  
     
 
           
  



14. Záver           
                  
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
a občanom obce Otrhánky  za účasť a zasadnutie ukončil. 
         Na záver starosta obce pán RNDr. Ladislav Gieci poďakoval za dlhoročnú a spoľahlivú 
prácu vo funkcii hlavnej kontrolórky našej obce pani Zdenke Piknovej a odovzdal jej pamätnú 
plaketu a ďakovný list. 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Baco 
 
                                       Ing. Anna Bacová                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E 
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.06.2011 o 19,00 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   
- Správa o vykonaných kontrolách hlavným kontrolórom                                          
          

B./ SCHVAĽUJE    
 

- zmenu Smernice pre účtovníctvo       
        Hlasovanie:                                                   Za: 4            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
- zmenu vnútornej normy: „Postupu Obce Otrhánky pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 
        Hlasovanie:                                                   Za: 4            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
- zmenu Zásad hospodárenia s majetkom obce 
        Hlasovanie:                                                   Za: 4            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2011   
        Hlasovanie:                                                   Za: 4            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
- plat starostu obce vo výške 1269,00 € 
        Hlasovanie:                                                   Za: 4            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
- žiadosť o povolenie otváracích a zatváracích hodín prevádzky „Bar“ s pripomienkami 
        Hlasovanie:                                                   Za: 4            Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 
C./ UKLADÁ 
      Obecnému úradu 

- zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli a webovej stránke 
obce s uvedením podmienok pre výkon funkcie a termín dokedy je možné podať písomnú 
prihlášku do 31.07.2011. 

        Termín: do 17.06.2011 
        Hlasovanie:                                                      Za: 4             Proti: 0       Zdržal sa: 0 
- predložiť upravený Prevádzkový poriadok pohrebiska 
        Termín: do najbližšieho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva            

Hlasovanie:                                                      Za: 4             Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
D/ VYHLASUJE 
 

- v zmysle § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra 
obce  Otrhánky na pracovný úväzok 5 % s nástupom od 01.09.2011 

 
E./ NESCHVAĽUJE    
 

- zmenu Prevádzkového poriadku pohrebiska 
        Hlasovanie:                                                   Za: 4            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 

Vyvesené: 
 
Zvesené:   
                                                                                                         RNDr. Ladislav Gieci 
                                                                                                         starosta obce Otrhánky  
 


