
Z Á P I S N I C A 
 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 13.04.2012 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 piati 
poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce p. 
Ľubomíra Baca  a p. Milana Strempeka. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána Ing. Milana Nika 
ako predsedu,   pani poslankyňu  Ing. Annu Bacovú  a pani poslankyňu Ivanu Šutiakovú ako 
členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  5               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 9.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Prejednanie  Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu 
4. Návrh VZN o ochrane ovzdušia 
5. Návrh Smernice k realizácii verejného obstarávania a získavania zákaziek na tovary, 

služby a verejné práce 
6. Návrh VZN o poplatku za výherné hracie prístroje 
7. Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Otrhánky 
8. Plat starostu obce Otrhánky  
9. Organizačné záležitosti  
10. Interpelácie poslancov na starostu obce 
11. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
12. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
 1./ Kontrola plnenia uznesení 
           Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek zástupca starostu 
a skonštatoval, že  na  deviatom zasadaní neboli uložené žiadne úlohy obecnému úradu. 
 

 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
               V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že žiadosti o dotáciu na 
dokončenie vodovodu v našej obci nebolo vyhovené. Boli vypracované aj ďalšie projekty, 
ktoré boli odoslané na príslušné inštitúcie. Žiadosť o finančnú dotáciu bola zaslaná na Úrad 
vlády z rezervy predsedu vlády pani Radičovej. Žiaľ, aj  tejto   žiadosti nebolo vyhovené, 
pretože v podmienkach o podporu bolo zaväzujúce sa, aby spomínaný projekt vytváral 
najmenej jedno pracovné miesto, čo náš projekt  nespĺňal.  
           Pán starosta ďalej informoval, že sa v mesiaci máj zúčastní jednania s predstaviteľmi 
COOP Jednoty s.d. ohľadom  zrekonštruovania bývalého pohostinstva na predajňu.  



           Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci zapojil našu obec do podujatia pri príležitosti 
Dňa Zeme, ktoré sa uskutoční dňa 21.04.2012 brigádou – vyčistením lesa pri p. Rudolfovi 
Mikuškovi od odpadov a orezaním konárov na miestnom cintoríne.  
           Taktiež pán starosta skonštatoval, že miestny rozhlas už funguje ako má. Chyba bola 
v softwere, ktorý dodávateľ celý preinštaloval.  
            Pán starosta poukázal na nízku účasť občanov našej obce na Verejnom zhromaždení, 
ktoré sa uskutočnilo v mesiaci február. Kritika od občanov padala najčastejšie na poriadok 
verejných priestranstiev a blízkych lesných porastov. 
            Vodiči kamiónov, ktorí parkujú kamióny na autobusovej zastávke pri bývalom 
pohostinstve, boli upozornení  pánom starostom viac neparkovať na tomto mieste. Vodiči   
sľúbili, že viac už parkovať kamióny na spomínanom mieste nebudú. 
            Pán starosta podal informáciu, že na obecnom úrade prebieha výber daní 
z nehnuteľností, dane za psa  a poplatkov za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
Dane a poplatky doposiaľ neuhradilo 20 daňovníkov. Väčšie množstvo občanov neuhradilo 
poplatok za nájom cintorínskeho miesta. V budúcnosti budeme postupovať v zmysle 
Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Otrhánky a neplatičov vyzveme na zaplatenie 
posledný krát. Ak budú túto výzvu ignorovať, budeme nútení predmetné cintorínske miesto 
zrušiť a ponúknuť ho ďalším nájomcom. Pán starosta tiež upozornil na to, aby pozostalí prišli 
na obecný úrad pred kopaním hrobu, kde mu bude vydané povolenie na výkop a následné 
ohradenie hrobu.  
  
3./ Prejednanie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu 
          V tomto bode pán starosta obce informoval prítomných  poslancov o vytvorení 
Spoločného obecného úradu pre potreby na úseku stavebného poriadku. Poslanci sa  
vyjadrovali k návrhu zmluvy.  Pristúpilo sa k hlasovaniu:  
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Návrh VZN o ochrane ovzdušia 

            Vysvetlenie v  tomto bode podal pán starosta. Prítomní poslanci nemali námietky 
a návrh na spomínané VZN schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Návrh Smernice k realizácii verejného obstarávania a získania zákaziek na tovary, 
služby a verejné práce 
            Vysvetlenie v  tomto bode podal  taktiež pán starosta. Prítomní poslanci nemali 
námietky a návrh schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6/ Návrh VZN o poplatku za výherný hrací prístroj 
          Pán starosta predniesla návrh VZN o poplatku za výherný hrací prístroj na základe 
možnosti umiestnenie takéhoto prístroja v miestnom bare. Prítomní poslanci sa vyjadrovali 
k návrhu. Po hlasovaní návrh zamietli a uložili obecnému úradu vyhotoviť Zákaz 
prevádzkovania výherných hracích prístrojov na území našej obce. 
Hlasovanie:                                      Za:  0               Proti:  5                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
7./ Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Otrhánky 
          Na základe upozornenia prokurátora bolo prejednané toto upozornenie. Prítomní 
poslanci nemali námietky k predloženým podmienkam voľby hlavného kontrolóra obce 
Otrhánky a tieto schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 



8./ Plat starostu obce Otrhánky 
          V tomto bode boli prítomní poslanci oboznámení s platom starostu obce Otrhánky 
podľa §3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, čo činí 1269,00 €. 
Ako bolo skonštatované, plat starostu zostal v pôvodnej výške ako bol v minulom roku.  
Prítomní poslanci nemali námietky k predloženému návrhu a pristúpili k hlasovaniu: 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
9./ Organizačné záležitosti 
           V tomto bode pán starosta informoval poslancov o zmene niektorých položiek 
v rozpočte a presun na podpoložky, ktoré sú uvedené v návrhu na rozpočtové opatrenie. 
Prítomní poslanci sa vyjadrovali k tomuto bodu a následne pristúpili k hlasovaniu. 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
           Pán starosta upozornil na uskutočnenie kultúrneho podujatia Posedenia pri vatre, ktoré 
sa uskutoční 7.5.2012.   
Hlasovanie:                                       Za: 5                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
           Pán starosta taktiež upozornil na uskutočnenie kultúrneho podujatia Dňa matiek, ktoré 
sa uskutoční 13.5.2012 v kultúrnom dome.   
Hlasovanie:                                       Za: 5                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
           Pán starosta ešte upozornil na uskutočnenie športového podujatia Dňa detí, ktoré sa 
uskutoční 2.6.2012 na miestnom ihrisku   
Hlasovanie:                                       Za: 5                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. Zmluva bola  prerobená z dôvodu, že 
vecné bremeno muselo byť zmenené. 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: 5          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: 5          Proti: 0        Zdržal sa hlasovania: 0 
- s jednotkovou kúpnou cenou, za pozemky prevádzané v predchádzajúcich bodov vo 

výške 0,11 € za 1 m2 nadobúdaných pozemkov p.č. 455/3 a 455/4, ďalej 
s jednotkovou kúpnou cenou vo výške 0,60 € za 1 m2 nadobúdanej časti pozemku 
p.č. 454/3 a súhlasí taktiež s jednotkovou kúpnou cenou vo výške 0,004 € za 1 m2 
prevádzanej časti pozemku p.č. 454/4. 

Hlasovanie:                                                 Za: 5          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 v práve 



prechodu a prejazdu v celom rozsahu týchto pozemkoch v prospech vlastníkov pozemkov 
p.č. 454/3, 454/4 a 454/5. 

Hlasovanie:                                                 Za: 5          Proti: 0        Zdržal sa hlasovania: 0 
- so vznikom záväzku nescudziť pozemky p.č. 455/4 a nový pozemok p.č. 454/6 bez 

všestranného súhlasu vlastníkov pozemkov p.č. 454/3, 454/4 a 454/5, ako terajších, 
tak aj budúcich 

Hlasovanie:                                                 Za: 5          Proti: 0        Zdržal sa hlasovania: 0 
 
10./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
          V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu  
obce.  
          Pani Ing. Anna Bacová navrhla osloviť deti a mládež, aby sa zapojili na podujatí pri 
príležitosti Dňa Zeme. Taktiež sa p. Ing. Anna Bacová informovala a poukázala na potrebu 
zakúpenia novej opony na javisko v sále kultúrneho domu. Pani poslankyňa navrhla  upraviť 
priestor pri cintoríne na parkovanie a tiež priestor na zastávke autobusu, prípadne zmeniť 
priestor na zastavenie autobusu z dôvodu zlej viditeľnosti na križovatke.  
          Pán Milan Strempek poukázal na potrebu rekonštrukcie stropu kuchyne v kultúrnom 
dome.  Pán starosta  sa pripojil k diskusii a poukázal tiež na potrebu rekonštrukcie schodov 
v kultúrnom dome.  
        
11./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
         Obecného zasadania sa občania nezúčastnili.  
               
12./ Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Baco 
 
                                       Milan Strempek                                                       
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             
 


