ZÁPISNICA
Zo zhromaždenia obyvateľov obce Otrhánky, konaného dňa 26.02.2012 o 16,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach

Zhromaždenie obyvateľov obce Otrhánky otvoril starosta obce p. RNDr. Ladislav
Gieci, ktorý úvodom privítal prítomných poslancov a občanov obce. Pán starosta poďakoval
pánovi Františkovi Flimelovi za ohľaduplnosť a pomoc pri preberaní úloh vyplývajúcich
z funkcie starostu obce.
Po privítaní pán starosta pokračoval príhovorom a informoval všetkých prítomných
o tom, čo sa podarilo pre našu obec a občanov uskutočniť:
-

-

-

-

-

-

bola vytvorená webová stránka našej obce. Vytvoril ju p. Ing. Ľuboš Gieci bez nároku
na odmenu, za čo mu pán starosta poďakoval. Prostredníctvom nej informujeme
občanov o dianí v obci.
do domácností boli roznesené Otrhánske zvesti – obecné noviny. Chystá sa druhé
číslo.
v decembri sa v našom kostolíku uskutočnil koncert hudobnej skupiny z Uhrovca.
v januári bol zorganizovaný pre deti turnaj v kolkoch.
v mesiaci február sa uskutočnil Turnaj v stolnom tenise o pohár starostu obce
a Memoriál Ferdinanda Bíma.
v kultúrnom dome sa konal v tomto mesiaci aj Farský karneval.
v mesiaci máj sme usporiadali tradičné Posedenie pri vatre. Bola zabezpečená veľká
obrazovka pre fanúšikov hokeja, kde si mohli občania pozrieť zápas z majstrovstiev
sveta, ktorý bohužiaľ skončil pre Slovensko neúspešne.
oslava Dňa matiek sa konala v kultúrnom dome. Pán starosta touto cestou poďakoval
p. Ing. Anne Bacovej, p. Ing. Danke Jakalovej, p. Jánovi Chudobovi a všetkým deťom,
ktoré si pripravili pre svoje mamičky prekrásne vystúpenie.
pani Janka Flimelová pozvala divadelný súbor Hodoču z Veľkých Držkoviec. Žiaľ,
pre malú propagáciu sa divadelného predstavenia zúčastnilo len približne 20 občanov.
na miestnom ihrisku sa tradične uskutočnil Deň detí. Pozvaný bol profesionálny tím
hasičov z Bánoviec nad Bebravou. Hasiči vysvetlili deťom prácu s rôznymi prístrojmi,
ktoré používajú pri požiari, prípadne pri haváriách automobilov. Po ukončení ukážok
hasičov, prišiel na rad tradičný zápas Ženatí – Slobodní. Víťazom sa opäť stal tím
Ženatých. Deň detí zakončil súboj v kopaní pokutových kopov v kategóriách: detí,
žien a mužov.
cez prázdniny bola organizovaná tradične „Letná škola“. Pod vedením p. Ing. Anny
Bacovej a sl. Ing. Danky Jakalovej vyrábali deti darčeky rôznymi technikami, napr.
batikovacou technikou farbili tričká a servítkovou technikou okrášľovali staré
kvetináče a rôzne nádoby. Pre nepriaznivé počasie sa nekonala stanovačka pri budove,
ako to už tradične býva, no prenocovanie na obecnom úrade malo tiež svoje čaro a deti
boli spokojné. Týždeň deti zakončili detskou olympiádou v kultúrnom dome
a slávnostným obedom. Pán starosta poďakoval za trpezlivosť s deťmi p. Bacovej a sl.
Jakalovej. Taktiež poďakoval za pomoc p. Beáte Gieciovej a p. Zuzane Mokryšovej
pri realizácii tejto udalosti. Deti boli pyšné na svoje práce a preto organizátori
usporiadali výstavu z detskej tvorby. Na výstave sa zúčastnilo mnoho občanov našej
obce, ale aj občanov susedných obcí.
v mesiaci október bolo uskutočnené kultúrne podujatie Posedenie pre dôchodcov.
Každého zúčastneného dôchodcu sme si uctili darčekom – hrnčekom s erbom našej

-

-

-

-

obce. Taktiež aj jubilanti boli odmenení darčekmi. Do tanca a na počúvanie hrala
hudobná skupina Sluk.
v novembri sa konala Katarínska zábava, ktorú uskutočnili poslanci obecného
zastupiteľstva. Pán starosta skonštatoval, že zábavy sa zúčastnilo viac občanov
z okolitých obcí ako otrhánčanov.
počas roka, hlavne v letných mesiacoch sa podľa potreby vykonávalo kosenie
verejných priestranstiev. Túto činnosť vykonáva v našej obci p. František Ďurčo ako
zamestnanec aktivačnej činnosti a menších obecných služieb.
v obci boli opílené stromy, ktorých konáre boli nebezpečné pre život občanov.
V tomto roku sa bude pokračovať.
pozemky, ktoré sa týkajú občanov p. Baláža M., p. Ranincovej J., p. Masarika R. a p.
Strempeka Ľ. sú už vysporiadané s dohodnutými podmienkami.
Vodovod Otrhánky – Haláčovce od mesiaca august prevádzkuje Západoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s. Všetky opravy vykonávajú pracovníci ZsVS a prípadné
poruchy treba nahlasovať im.
bol zrekonštruovaný miestny rozhlas na bezdrôtový. Na túto rekonštrukciu sme
dostali dotáciu z Ministerstva Financií vo výške 10.000,00 €. S ovládaním rozhlasu sú
ešte menšie problémy, ale tie sa postupne určite odstránia.

Nepodarilo sa uskutočniť:
-

vybudovať detské ihrisko, ktoré bude umiestnené za budovou bývalého pohostinstva
v Otrhánkach.
dokončiť vodovod hlavne v našej obci Otrhánky
väčšiu účasť našich občanov na zasadaniach obecného zastupiteľstva, ktoré sú verejné
naučiť ľudí, nielen občanov našej obce, separovať odpad a nevytvárať divoké skládky
v katastrálnom území našej obce
zabezpečiť pozemky na výstavbu rodinných domov

V budúcnosti sa budeme snažiť zabezpečiť pre našich občanov:
-

odvetrať budovu obecného úradu, pretože múry budovy vlhnú a tým sa poškodzujú
a znehodnocujú
vybudovať detské ihrisko
dokončiť vodovod v našej obci
prestavbu bývalého pohostinstva
vyčistenie našich lesov a potoka

Diskusia
V tomto bode občania diskutovali o nasledovných témach:
-

-

p. Peter Pavlech vystúpil s poukázaním na zarastený miestny cintorín v okolí plota od
„Járkov“. Vysvetlenie mu poskytol pán starosta a informoval, že v jarných mesiacoch
je naplánované vypilovanie rozrastených konárov na miestnom cintoríne, ako aj
upraviť plochu pri miestnom cintoríne na parkovanie osobných automobilov.
p. Peter Pavlech sa spýtal na výrub dreva v lesných porastoch. Pán starosta upozornil,
že je zakázaný výrub dreva v lesoch. V našom katastrálnom území prebieha obnova
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP). Zástupcovia štátneho
podniku Lesy, o.z. Trenčín odporučili, aby sa s návratom lesných pozemkov
pokračovalo až po ukončení obnovy evidencie pozemkov. K tomuto bodu prispel p.
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František Flimel, že je potrebné dokladovať listy vlastníctva na obecný úrad
v súvislosti s obnovou evidencie pozemkov. Pán starosta informoval, že pani Ing.
Chupáčová, ktorá má na starosti vypracovanie evidencie pozemkov vypíše zoznam
konkrétnych občanov, ktorí nemajú doložené alebo inak identifikované pozemky
a zástupcovia obecného úradu vyzvú týchto občanov na zdokladovanie.
p. Jozef Flimel poukázal na vypúšťanie septika cez jeho pozemok. Odmietol hlásiť na
obecný úrad kto, kedy vypúšťa. Tiež navrhol o podanie žiadosť na zníženie rýchlosti
na 40 km v úseku od miestneho cintorína smerom po hlavnej štátnej ceste. Pán starosta
poukázal, že od tabule, kde začína naša obec, by mali vodiči dodržiavať 50 km
rýchlosť a prispôsobiť jazdu stave vozovky. Žiaľ, niektorí vodiči jazdia týmto úsekom
70 až 80 km rýchlosťou. Pán starosta preto navrhol spomaľovače, ale žiaľ obec na ich
vyhotovenie nemá financie. Pán Jozef Flimel navrhol figurínu policajta.
p. Anton Mikuška poukázal na miestnu komunikáciu k rodinným domom od p. Jozefa
Flimela až po p. Juraja Brišku. Vysvetlenie podal p. František Flimel – bývalý starosta
obce. Na miestnu komunikáciu bola uskutočnená penetrácia. Žiaľ, nie sú financie na
vybudovanie takej komunikácie, ktorá by spĺňala všetky kritériá.
p. Rudolf Mikuška sa informoval, či je verejný vodovod pre našich občanov dôležitý
a či sa bude voda čerpať aj v budúcnosti. Pán starosta obce poukázal na potrebu
nezávadnej, pitnej vody pre našich obyvateľov. Pán Peter Jakál potvrdil, že projekt
na vodovod je vytvorený dlhé roky a zmena projektu by stála veľa financií. Musí sa
pokračovať podľa projektu a koľko financií poskytnú ministerstvá na základe žiadostí.
Preto sa vodovod buduje po častiach.
p. Jozef Mikuška vystúpil s dotazom, že je potrebné vyhlásiť, keď niekto v obci
zomrie. Pán starosta vysvetlil, že vždy musíme požiadať pozostalých o súhlas
o vyhlásenie. Keď pozostalí s vyhlásením nesúhlasia a neprajú si to, zástupcovia obce
nemôžu pohreb vyhlásiť.
p. Rudolf Mikuška sa informoval o rozpočte našej obce. Vysvetlenie podala p. Zuzana
Mokryšová.
pán starosta vysvetlil prítomným občanom, že čakáme na vyhlásenie programu, ktorý
zahŕňa náš vypracovaný projekt na rekonštrukciu bývalého pohostinstva. Je to
v programe na cezhraničnú spoluprácu, kde taký istý projekt musí mať aj nejaká
zahraničná – česká obec. Moravskú obec sme kontaktovali, už len vyhlásenie
programu a budeme rekonštruovať. P. Ing. Anna Bacová podotkla, že ak dostaneme
financie na určitý projekt, tie peniaze sa nemôžu použiť na nič iné, len na financovanie
toho, na aký účel boli poskytnuté.
p. Rudolf Mikuška navrhol vyčistiť a vytvoriť tak park zelene pre občanov v lokalite
„Jarky“. Navrhol tiež spoluprácu s členmi Poľovníckeho združenia zo Dvorca. Pán
starosta spoluprácu privítal a v jarných mesiacoch navrhol uskutočniť brigádu na
vyčistenie spomínanej lokality.
Pán starosta poprosil občanov pre zhovievavosť pri výmene vypálených žiaroviek
verejného osvetlenia. P. Ing. Anton Paulech túto prácu už nevykonáva a na výmenu
žiaroviek sme nútení volať auto s plošinou. Samozrejme za túto službu zaplatíme.
Auto s plošinou zabezpečujeme v prípade, ak sú vypálené najmenej tri žiarovky
verejného osvetlenia.
Pán starosta vyzval občanov, aby poskytli obecnému úradu staršie fotografie zo života
našej obce, korešpondenciu medzi občanmi počas vojny, alebo rôzne iné doklady
a listiny. Tieto zoscanujeme a vrátime občanom späť. P. Ing. Anna Bacová doplnila,
že môžu občania nosiť staré predmety každodenného života v minulosti napr.
kolovrat, mutelnicu, ... V budúcnosti by sa uskutočnila výstava z týchto predmetov,
prípadne beseda, kde by občania vysvetľovali ako sa predmety v minulosti používali.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, pán starosta obce poďakoval prítomným poslancom
a občanom za účasť a zhromaždenie občanov obce Otrhánky ukončil.

Zapísala: Zuzana Mokryšová

Milan Strempek
zástupca starostu
v. r.

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce
v. r.

