
Z Á P I S N I C A 
 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 20.10.2011 o 17.00 
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 
štyria poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta 
obce p. Ing. Annu Bacovú  a p. poslanca Milana Strempeka. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pani Ivanu Šutiakovú 
ako predsedu,   pána poslanca  Milana Strempeka a pána Ľubomíra Bacu 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 6.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Zámena pozemkov - doriešenie 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Rozšírenie  školského obvodu        
6. Organizačné záležitosti  
7. Interpelácie poslancov na starostu obce 
8. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
9. 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 6. zasadania boli  splnené.  
 
 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
                V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že v mesiaci september 
bol zrekonštruovaný miestny rozhlas. Drôtový miestny rozhlas bol nahradený bezdrôtovým 
miestnym rozhlasom. Na túto rekonštrukciu nám bola poskytnutá dotácia na individuálne 
potreby obce vo výške 10.000,00 Eur. 
           V tomto bode pán starosta ešte informoval, že v žiadosti o dotáciu na dobudovanie 
vodovodu sme neuspeli. Ale do konca mesiaca november sa podávajú žiadosti na rok 2012, 
tak sa znova budeme uchádzať o túto dotáciu. 
            Pán starosta upozornil poslancov, že pri vodárni vo Veľkých Chlievanoch sa stala 
dopravná nehoda a vinník poškodil oplotenie vodárne. Po spolupráci s políciou a s vinníkom 
sa pán starosta dohodol, že dá vinník spôsobenú škodu do poriadku. K dnešnému dňu je 
oplotenie vodárne opravené.  
           Pán starosta obce oznámil prítomným poslancom, že zasadala komisia: 

- členovia stavebnej komisie sa vyjadrovali k Zámennej zmluve medzi Obcou Otrhánky 
a p. Ľubomírom Strempekom.   

 



3./ Zámena pozemkov - doriešenie  
          V tomto bode pán starosta navrhol nasledovné riešenia: Zámennou zmluvou, ktorá bola 
predložená na 6.-om zasadaní obecného zastupiteľstva alebo riešiť neplatnosť nadobudnutia 
pozemkov súdnou cestou. Prítomní poslanci sa vyjadrovali k tejto téme. Pán starosta navrhol 
tento bod doriešiť v poslednom bode tohto zasadania.  
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Voľba hlavného kontrolóra obce Otrhánky 

          Na základe vyhlásenia voľby do funkcie hlavného kontrolóra poslala žiadosť  p. Ing. 
Jana Kubicová. Poslanci obecného zastupiteľstva sa rozhodovali, či p. Ing. Janu Kubicovú 
príjmu do funkcie hlavného kontrolóra. Pristúpilo sa k hlasovaniu: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Rozšírenie školského obvodu 
          Na základe žiadostí našich občanov – rodičov školopovinných detí sme požiadali Mesto 
Bánovce nad Bebravou o rozšírenie školského obvodu o ZŠ na Gorazdovej ulici, o ZŠ na 
Školskej ulici, o ZŠ na Duklianskej ulici a o ZŠ na Komenského ulici.  
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6./ Organizačné záležitosti 
           V tomto bode pán starosta informoval poslancov o menších obecných prácach v našej 
obci, ktoré prevádza p. František Ďurčo. Pracovník kosil verejné trávnaté priestranstvá 
a v priebehu tohto mesiaca natieral ohradu okolo budovy obecného úradu v Otrhánkach. 
V budúcnosti je naplánovaný náter ohrady okolo kostola a ohrady okolo domu smútku.  
           Taktiež pán starosta poukázal na uskutočnenie kultúrneho podujatia Stretnutie 
dôchodcov, ktoré sa uskutoční 23.10.2011 o 14,00 hodine. Prítomní poslanci sa vyjadrovali 
k organizácií tohto kultúrneho podujatia. Je zabezpečená hudobná skupina Slak a ľudový 
rozprávač. Pre všetkých prítomných  dôchodcov je pripravené občerstvenie a upomienkový 
darček – hrnček s erbom obce. Pre jubilantov je zvlášť pripravený výber: muži – nástenné 
hodiny s erbom obce alebo poukážka na 15 € a ženy – uterák s erbom obce alebo poukážka na 
15 €. 
           Pán starosta upozornil na uskutočnenie tanečnej zábavy „Ľudová veselica“, ktorá sa 
uskutoční 26.11.2011. Podotkol, že hudobná skupina je zabezpečená.  
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
           Pán starosta tiež navrhol budovu „bývalého pohostinstva“ prenajať p. Petrovi 
Ondrejkovi z Veľkých Chlievan ako stolársku dielňu na dobu od 01.11.2011 do 30.10.2013. 
Nasledovalo hlasovanie: 
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0            
 
7./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
          V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu  
obce.  
Pani Ing. Anna Bacová sa informovala o priestore pri cintoríne na parkovanie. Pán Milan 
Strempek sa vyjadril, že vplyvom nepriaznivého počasia už nestihneme vybudovať 
parkovisko pri miestnom cintoríne. 
Pán starosta informoval, že má rozpracovaný projekt na detské ihrisko, ktoré bude umiestnené 
za „bývalým pohostinstvom“ v Otrhánkach. 
        
8./ 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.  
 
Zámena pozemkov - doriešenie 
        Po prejednaní programových bodov, sa prítomní poslanci vrátili k riešeniu zámeny 
pozemkov medzi Obcou Otrhánky a p. Ľubomírom Strempekom ml. Keďže sa traja poslanci 
zdržali hlasovania pri hlasovaní o schválení Zámennej zmluvy, pán starosta RNDr. Ladislav 
Gieci navrhol tajné hlasovanie ohľadom spomínaných pozemkov.  
Hlasovanie:                                           Za: 4              Proti: 0                 Zdržal sa hlasovania: 0  
Poslanci pristúpili k tajnému hlasovaniu. Pán starosta vytvoril hlasovacie lístky s dvoma 
otázkami, ktoré zneli: 
1. Súhlasím so Zámennou zmluvou            Áno                    Nie 
2. Súhlasím s vyvolaním súdneho sporu o určenie neplatnosti zápisnice o vydržaní pozemku 
p. Strempeka Ľuba                                       Áno                   Nie 
Hlasovacie lístky rozdal prítomným poslancom a tí mali zakrúžkovať svoju odpoveď. 
Následne hlasovacie lístky vhodili do vopred skontrolovanej a zalepenej hlasovacej urny. Po 
hlasovaní,  pán starosta otvoril urnu, skontroloval hlasovacie lístky a vyhlásil výsledky: 
Na otázku č. 1 bolo zakrúžkovaných odpovedí      Áno – 1 platný hlas       Nie – 0 plat. hlasov 
Na otázku č. 2 bolo zakrúžkovaných odpovedí      Áno – 3 platné hlasy     Nie – 0 plat. hlasov 
                
9. Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
a občanom obce Otrhánky  za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Bacová 
 
                                       Milan Strempek                                                       
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             
 


