
Z Á P I S N I C A 
 
z  8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 01.12.2011 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 traja 
poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Počas priebehu siedmeho bodu programu 
zasadania sa dostavil aj pán poslanec Ing. Milan Niko. Za overovateľov zápisnice navrhol 
starosta obce p. Ivanu Šutiakovú  a p. poslanca Ing. Milana Nika. 
            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  Ľubomíra Baca a pani poslankyňu Ivanu Šutiakovú ako 
členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  3               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 7.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
4. Prejednanie VZN o ochrane pred povodňami na území Obce Otrhánky 
5. Určenie inventarizačnej komisie 
6. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Otrhánky 
7. Prejednanie návrhu rozpočtu na roky 2012, 2013, 2014 
8. Organizačné záležitosti  
9. Interpelácie poslancov na starostu obce 
10. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
11. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
 1./ Kontrola plnenia uznesení 
           Kontrolu plnenia uznesení previedol pán RNDr. Ladislav Gieci starosta obce  
a skonštatoval, že  body  zo 7. zasadania boli  čiastočne splnené. 
 

 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
                V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že v priebehu mesiaca 
október bola zorganizovaná kultúrna akcia pre dôchodcov, ktorá sa vydarila. Prítomní 
dôchodcovia boli obdarovaní hrnčekmi s erbom našej obce. Pán starosta poďakoval všetkým, 
čo sa podieľali na tejto akcii.  
           V tomto bode pán starosta ešte informoval, že sa konala Katarínska zábava. Podotkol, 
že ceny do tomboly získal od sponzorov väčšinou on a navrhol, aby  v budúcnosti každý 
poslanec oslovil nejakého sponzora a získal tak cenu do tomboly. Taktiež poďakoval 
všetkým, čo sa podieľali na tejto akcii. 
            Pán starosta podotkol, že v priebehu mesiaca november sme počas tohto vegetačného 
obdobia, objednali opilovanie stromov na verejných priestranstvách. Pán starosta poďakoval 



pánom poslancom Ľubomírovi Bacovi a Milanovi Strempekovi a Františkovi Ďurčovi, že sa 
zúčastnili pri odpratávaní odrezaných konárov.  
 

3./ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  
          V tomto bode sa prítomní poslanci vyjadrovali k návrhu VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prítomní poslanci 
nemali námietky a návrh na spomínané VZN schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ VZN  o ochrane pre povodňami na území  obce Otrhánky 

          V tomto bode sa prítomní poslanci vyjadrovali k návrhu VZN o ochrane pred 
povodňami na území obce Otrhánky. Prítomní poslanci nemali námietky a návrh na 
spomínané VZN schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Určenie inventarizačnej komisie 
          Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci vymenoval inventarizačnú komisiu na vykonanie 
inventarizácie majetku obce v zložení: predseda Ing. Anna Bacová, členovia: Ľubomír Baco, 
Janka Flimelová, Ing. Milan Niko, Milan Strempek a Ivana Šutiaková.  Prítomní poslanci 
nemali námietky a návrh pána starostu schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6./ Hlavné úlohy kontrolnej činnosti  
            V tomto bode vystúpila pani Ing. Jana Kubicová, hlavná kontrolórka obce Otrhánky 
a oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s hlavnými úlohami kontrolnej činnosti  na 
II. polrok 2011. Prítomní poslanci nemali námietky a Hlavné úlohy schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
7./ Návrh rozpočtu na roky 2012, 2013 a 2014 
            V tomto bode sa prítomní poslanci vyjadrovali k predloženému návrhu rozpočtu na 
rok 2012. Vzhľadom k tomu, že nie je schválený štátny rozpočet a nie je známe, koľko 
financií bude tvoriť príjmovú časť zo štátu, pán starosta navrhol neschváliť rozpočet na rok 
2012.  
Hlasovanie:                                      Za: 4                Proti: 0                 Zdržal sa hlasovania: 0  
 
8./ Organizačné záležitosti 
           V tomto bode pán starosta informoval poslancov o menších obecných prácach v našej 
obci, ktoré prevádza p. František Ďurčo. Pracovník pomáhal pri odpratávaní opílených 
konárov.  
           Taktiež pán starosta poukázal na potrebu poslancov zapojiť sa pri tvorení obecných 
novín – Otrhánskych zvestí a vyzval  poslancov, aby prispeli rôznymi článkami do 
spomínaných novín. 
           Pán starosta tiež navrhol zvolať zhromaždenie obyvateľov obce v mesiaci január 2012. 
Nasledovalo hlasovanie: 
Hlasovanie:                                        Za: 3                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 1            
 
8./ 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 opílení stromov a kríkov na miestnom cintoríne. Pán 
starosta sa vyjadril, že ak bude priaznivé počasie, zorganizuje brigádu na opílenie 
prerastených stromov.  
Pani Ivana Šutiaková navrhla riešiť divoké skládky v okolí, v katastri našej obce. Pán starosta 
skonštatoval, že týmto problémom sa poslanci budú zaoberať intenzívnejšie.  
        
9./ 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.  
          Vystúpil p. Ing. Pavol Košík s p. Ing. Michalom Bolfom a predniesli žiadosť o dotáciu 
na finančnú podporu Telovýchovnej jednoty Baník Haláčovce – Otrhánky došlú do Obce 
Otrhánky ešte v mesiaci január. Pán starosta vtedy požadoval preukázať od TJ Baník vlastné 
náklady – sponzori, dary, ... . Doposiaľ neboli tieto doklady pánovi starostovi predložené, tak 
aj dotácia nebola doposiaľ poskytnutá. Pán starosta znova informoval, že po predložení 
požadovaných dokladov, bude dotácia vo výške 600,00 € poskytnutá.  
Taktiež  predniesli žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2012. 
Hlasovanie:                                      Za: 4                Proti: 0                 Zdržal sa hlasovania: 0  
          V priebehu mesiaca bola na Obec Otrhánky doručená žiadosť od p. Petra Plášeka 
a manželky Gabriely o prehĺbenie rigola pri rodinnom dome s.č. 109, v k. ú. Otrhánky, ktorý 
nie je v ich vlastníctve. Pán starosta podotkol, že prehĺbenie bude p. Peter Plášek realizovať 
na vlastné náklady. 
Hlasovanie:                                      Za: 4                Proti: 0                 Zdržal sa hlasovania: 0  
 
Ďalšie dotazy na činnosť starostu obce a poslancov neboli.  
 
10./ Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
a občanom obce Otrhánky  za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ivana Šutiaková 
 
                                       Ing. Milan Niko                                                       
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             
 
 


