
Z Á P I S N I C A 
 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 07.09.2012 o 19.30 
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. Milana Strempeka  a p. Ľubomíra Baca. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pani poslankyňu Ing. 
Annu Bacovú ako predsedu,   pani poslankyňu  Ivanu Šutiakovú  a pána poslanca Milana 
Strempeka 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 11.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Prejednanie  VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území Obce Otrhánky 
4. Prejednanie Dodatku s COOP Jednotou 
5. Prejednanie Smernice o finančnej kontrole 
6. Prejednanie Memoranda o spolupráci 
7. Informácia o vykonaných kontrolách  
8. Organizačné záležitosti  
9. Interpelácie poslancov na starostu obce 
10. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
11. 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  uložená úloha obecnému úradu z jedenásteho zasadania sa priebežne spĺňa. 
 
 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
               V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že znovu pripravujeme 
odoslať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu budovy obecného úradu. Budovu je potrebné 
odvetrať, pretože vlhnú múry  a následne opadáva omietka z budovy. Taktiež pán starosta 
pripravuje doklady na podanie Žiadosti o finančnú podporu formou dotácie na dokončenie 
vodovodu. Termín podania žiadosti je do 30.10.2012 na Environmentálny fond SR.   
           Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci podotkol, že brigáda na úpravu verejného 
priestranstva, ktorá bola naplánovaná v mesiaci august, sa neuskutočnila. Termín 
uskutočnenia sa presúva na mesiac október. 
           V obci sa uskutočnili kultúrne a športové akcie, ktoré pán starosta ohodnotil ako 
vydarené. V budove obecného úradu prebiehala akcia pre deti Letná škola, ktorá trvala celý 
týždeň. Deti vyrábali kŕmidlá pre vtáčikov a magnetky zo sadrových odliatkov. Zopakovali si 



výrobu darčekov z minulého roka, ktoré vyzdobili servítkovou technikou. V stredu sa niektoré 
deti podujali výletu do blízkej obce Pečeňany. Vo štvrtok sa zúčastnili Detskej olympiády 
a opekačky. V piatok si deti „odkráčali“  po Náučnom chodníku v lokalite Kulháň, kde bol 
pre nich pripravený obed v podobe údených rýb.  Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci 
poďakoval za zorganizovanie, prípravu a uskutočnenie tejto vydarenej akcie p. Ing. Anne 
Bacovej, Ing. Bc. Danke Jakálovej, p. Beáte Gieciovej a p. Zuzane Mokryšovej. Ďalšou 
zorganizovanou akciou bola augustová sobota na Strelnici v obci Žitná – Radiša. Akcie sa 
zúčastnilo približne 30 občanov. Pre účastníkov pán starosta pripravil guláš z diviny. 
Postarané bolo aj o občerstvenie. Súťažilo sa v streľbe na cieľ zo vzduchových zbraní 
a v streľbe z malorážky. Víťazi boli odmenení trofejami.   
               
3./ Prejednanie VZN  o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce 
           Vysvetlenie v  tomto bode podal pán starosta. Prítomní poslanci nemali námietky 
a návrh na spomínané VZN schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Prejednanie Dodatku s COOP Jednota 

            V tomto bode pán starosta vysvetlil potrebu vypustiť bod 4 v časti III Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov.  
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Prejednanie Vnútornej smernice o finančnej kontrole 
            Vysvetlenie v  tomto bode podala pani Ing. Jana Kubicová, hlavný kontrolór obce 
Otrhánky. Prítomní poslanci nemali námietky a Vnútornú smernicu o finančnej kontrole  
schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6/ Prejednanie Memoranda o spolupráci  
            Vysvetlenie v  tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Pán starosta 
a prítomní poslanci nevidia podstatu a zmysel schvaľovania Memoranda o spolupráci. 
Zmluvu o spolupráci budú prejednávať pri konkretizácii zmluvných podmienok a ceny za 
zber a likvidáciu jednotlivých druhov odpadov. Spoluprácu v oblasti likvidácie odpadu vítajú, 
nebránia sa jej a v prípade priaznivých podmienok budú samozrejme súhlasiť. 
Hlasovanie:                                      Za:  0               Proti:  3                 Zdržal sa hlasovania:  1     
 
7/ Informácia o vykonaných kontrolách 
          Pani Ing. Jana Kubicová predniesla Informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej 
činnosti za I. polrok 2012. Prítomní poslanci nemali námietky a informáciu o vykonaných 
kontrolách vykonaných na Obecnom úrade v Otrhánkach vzali na vedomie. 
 
8./ Organizačné záležitosti 
            Pán starosta prítomných poslancov oboznámil s Darovacou zmluvou číslo: KRPZ-TN-
EO4-5-013/2012, ktorej predmetom sú cestné motorové vozidlá  od KR PZ v Trenčíne. 
Prítomní poslanci nemali námietky a s Darovacou zmluvou súhlasili: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
             Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s tým, že Obec Haláčovce žiada 
predĺžiť dobu splatnosti pôžičky. Prítomní poslanci sa vyjadrovali k tejto téme a súhlasili 
s predĺžením termínu splatnosti zmluvnej sumy najneskôr do 30.11.2012. Vyjadrili sa, že 
predĺženie termínu je konečné a nebude možné ho ďalej posúvať. V prípade nesplatenia 
pôžičky do 30.11.2012 budú túto záležitosť riešiť uplatnením zmenkového práva.  



Hlasovanie:                                     Za: 4               Proti: 0                    Zdržal sa hlasovania: 0  
           Pán starosta predniesol návrh na rozpočtové opatrenie č. 03/2012 a prítomní poslanci 
sa k tomuto návrhu vyjadrovali. Vysvetlenie k jednotlivým položkám podal pán starosta. 
Rozpočtové opatrenie č. 03/2012 bolo schválené. 
Hlasovanie:                                      Za: 4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
           Pán starosta upozornil na uskutočnenie tanečnej Katarínskej zábavy, ktorá sa uskutoční 
24.11.2012 a je potrebné objednať hudobnú skupinu.   
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
           Pán starosta taktiež upozornil na zorganizovanie kultúrneho podujatia Stretnutia 
dôchodcov. Upozornil na objednanie hudobnej skupiny a prezentačných darčekov pre 
dôchodcov a jubilantov.    
           Pán starosta oboznámil prítomných poslancov, že za budovu  bývalého pohostinstva 
bola umiestnená šmýkalka  pre deti, kde budú postupne umiestňované ďalšie diely detského 
ihriska.  
             
9./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
          V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu  
obce.  
          Pán starosta znovu poukázal na potrebu zrekonštruovať schody v kultúrnom dome. 
Taktiež poukázal na opravu búdy na náradie pri obecnom úrade. K tomuto bodu sa pripojil aj 
p. Milan Strempek a pripomenul aj obnovu stropu v kuchyni v kultúrnom dome. P. Milan 
Strempek taktiež poukázal na pokosenie miestneho ihriska.  
          Pani Ing. Anna Bacová sa informovala o osadenie basketbalového koša a umiestnenie 
detského ihriska. Prítomní poslanci diskutovali o úprave priestranstva pri bývalom 
pohostinstve. Navrhli uskutočniť brigádu v mesiaci október na úpravu tejto parcely a na 
úpravu miestneho cintorína pred sviatkom Pamiatky zosnulých.  
 
10./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
         Obecného zasadania sa občania nezúčastnili.  
               
11./ 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             
 


