
Z Á P I S N I C A 
 

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 03.02.2012 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 
štyria poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta 
obce p. Ľubomíra Baca  a p. Ing. Milana Nika. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána Milana Strempeka 
ako predsedu,   pána poslanca  Ľubomíra Baca  a pani poslankyňu Ivanu Šutiakovú 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 z 8.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Prejednanie  Záverečného účtu obce Otrhánky za rok 2011 
4. Prejednanie Rozpočtu na rok 2012 
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
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  na  ôsmom zasadaní neboli uložené žiadne úlohy obecnému úradu. 
 

 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
               V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že v priebehu mesiaca 
január sa zúčastnil jednania na štátnom podniku Lesy odštepný závod  Trenčín z dôvodu 
návratu lesných pozemkov do vlastníctva občanov – majiteľov týchto pozemkov. Súčasne sa 
v našej obci začala obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, tzv. ROEP. 
Zástupcovia štátneho podniku Lesy, o.z. Trenčín odporučili, aby sa s návratom lesných 
pozemkov pokračovalo až po ukončení obnovy evidencie pozemkov (ROEP-u).   
 

3./ Prejednanie Záverečného účtu za rok 2011 
          V tomto bode pani Ing. Jana Kubicová, hlavný kontrolór Obce Otrhánky predniesla 
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu. Prítomní poslanci sa vyjadrovali 
k Záverečnému účtu. Pristúpilo sa k hlasovaniu:  
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Prejednanie Rozpočtu obce na rok 2012 



            V tomto bode pani Ivana Šutiaková  predniesla Návrh rozpočtu obce na rok 2012, 
ktorý  po prerokovaní schválila komisia pre rozpočet a verejný poriadok. Komisia zasadala 
26.01.2012 o 16,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach.   
            Taktiež pani Ing. Jana Kubicová predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu 
rozpočtu obce Otrhánky na rok 2012. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
          Pani Ing. Jana Kubicová predniesla Správu o činnosti hlavného kontrolóra. Činnosť 
bola zameraná na kontroly, ktoré boli prevedené na Obecnom úrade v Otrhánkach hlavným 
kontrolórom obce. Prítomní poslanci nemali námietky na činnosť hlavného kontrolóra 
a Správu o činnosti  brali na vedomie. 
 
6./ Organizačné záležitosti 
           V tomto bode pán starosta informoval poslancov o zmene členov komisie pre obnovu 
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP). Doteraz v komisii pracoval p. 
František Flimel – bývalý starosta obce. Pána Františka Flimela je potrebné odvolať 
a nahradiť ho terajším pánom starostom RNDr. Ladislavom Giecim. Prebehlo hlasovanie: 
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0            
           Pán starosta upozornil na uskutočnenie verejného zhromaždenia občanov, ktoré sa 
uskutoční 26.02.2012 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Otrhánkach.   
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
           Pán starosta navrhol zvýšiť p. Ing. Jane Kubicovej, hlavnej kontrolórke našej obce 
úväzok z 5 % na 10 %. Nasledovalo hlasovanie: 
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0            
          Hlavnou záležitosťou tohto bodu programu bolo prejednanie zámennej zmluvy, ktorá sa 
dotýka pozemkov v katastrálnom území našej obce, na parcelách č. 455/3, 455/4, 454/3, 
454/4, vlastníkov: Obce Otrhánky, p. Ľubomíra Strempeka ml a p. Jany Ranincovej. Pán 
starosta informoval  prítomných poslancov o dohode medzi p. Ľubomírom Strempekom ml. 
a p. Janou Ranincovou. Po dlhom presviedčaní oboch strán, pristúpili nakoniec k dohode 
a súhlasili so znením Zámennej zmluvy, ktorú pán starosta obce predniesol prítomným 
poslancom. Zo Zámennej zmluvy vyplýva, že poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia, 
prípadne nesúhlasia s nasledovnými vyhláseniami. Pristúpilo sa k hlasovaniu: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí: 
- s kúpou pozemkov v kat. území Otrhánky - p.č. 455/3, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 210 m2, 455/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 evidovaných v LV č. 
570, ďalej s kúpou časti pozemku p.č. 454/3 (evidovaného v LV 678), ktorá je označená 
v geometrickom pláne č. 36316709-116/11 v časti zmeny ako diel 2 vo výmere 7 m2. 
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0            
- s predajom pozemku v kat. území Otrhánky – časti pozemku p.č. 454/4, (evidovaného v LV 
412), ktorá je označená v geometrickom pláne č. 36316709-116/11 v novom stave ako 
pozemok p.č. 454/4, záhrady vo výmere 76 m2. 
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0            
- s kúpnou cenou, za pozemky prevádzané v predchádzajúcich bodov vo výške 0,11 Eur / m2 
pre pozemok 455/3 a 0,6 € / m2 pre pozemok 454/3. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom 
pozemku 454/4 za cenu 0,004 Eur /m2.  
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0            
- so zriadením vecného bremena na pozemku p.č. 455/4 a novom pozemku p.č. 454/6, vytvorenom 
geometrickým plánom č. 36316709-116/11, ktoré bude spočívať vo viazanosti nemožnosti pradaja  



pozemku výhradne so súhlasom všetkých zainteresovaných strán. a s prechodom a prejazdom cez 
pozemok pre zainteresované strany. 
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 Ivana Šutiaková navrhla v rámci ušetrenia, nesvietiť verejným osvetlením 
v nočných hodinách. Pán starosta informoval, že po 23,00-tej hodine svieti iba polovica 
svietidiel verejného osvetlenia. Taktiež sa p. Ivana Šutiaková informovala o zábradlí cez 
potok na štátnej ceste.  Pán starosta podotkol, že ide o územie, kde sú traja vlastníci pozemku: 
Obec Otrhánky, Povodie Váhu a Trenčiansky samosprávny kraj. Vyriešenie bezpečnosti pri 
potoku v tomto úseku je preto zdĺhavé.  
         Pán Ing. Milan Niko poukázal na svietidlo verejného osvetlenia pri pozemku po neb. 
Laurincovi Jakalovi. Svietidlo je naklonené a hrozí, že spadne. Taktiež poukázal na drobný 
stavebný odpad zo zbúranej stavby, ktorý je umiestnený na chodníku pri spomínanom 
pozemku.  Pán poslanec tiež navrhol zrušiť miestne ihrisko a vybudovať na tomto pozemku 
obecnú bytovku. Ostatní poslanci sa pripájali k diskusii a navrhovali rôzne pozemky na 
výstavbu obecnej bytovky.     
        
8./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
         Obecného zasadania sa občania nezúčastnili.  
               

9./ Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Baco 
 
                                       Ing. Milan Niko                                                       
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             
 


