
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 04.10.2012 
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 určil starosta 
obce p. Ľubomíra Baca a p. poslankyňu Ing. Annu Bacovú. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pani poslankyňu Ivanu 
Šutiakovú ako predsedu, pána poslanca Milana  Strempeka a pani poslankyňu Ing. Annu 
Bacovú. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky a návrh bol schválený.             
           V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky, tento bol odsúhlasený. 
 

P R O G R A M 
1. Prejednanie odpredaja prebytočného majetku – osobných vozidiel Škoda Forman a Škoda 

Felícia 
2. Prejednanie prestavby a nájmu bývalého pohostinstva na predajňu za dohodnutých 

podmienok 
3. Informácia starostu obce o kultúrnych akciách 
4. Interpelácia poslancov na starostu obce 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver 

 
Hlasovanie                                                        Za: 4            Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 

1. Prejednanie odpredaja prebytočného majetku – osobných vozidiel Škoda 
Forman a Škoda Felícia 

.   
       Pán starosta informoval prítomných poslancov o odpredaji prebytočných osobných 
vozidiel Škoda Forman a Škoda Felicia. O obidve vozidlá je už záujem zo strany občanov 
obce, aj zo strany rôznych neziskových organizácií. Ponuka musí byť zverejnená na našej 
webovej stránke a na dostupných miestach v obci. Minimálnu sumu za Škoda Forman určili  
poslanci vo výške 120,00 € a za Škoda Felicia vo výške 50,00 €. Pán starosta navrhol členov 
komisie pre výber najvyššej ponuky za spomínané osobné vozidlá, v zložení predseda p. 
Ľubomír Baco a členovia p. Ing. Anna Bacová a p. Milan Strempek.  
Hlasovanie:                                                          Za: 4           Proti: 0              Zdržal sa: 0 

 

2. Prejednanie prestavby a nájmu bývalého pohostinstva na predajňu za 
dohodnutých  podmienok 
 

        Pán starosta informoval  poslancov o pláne prestavby bývalého pohostinstva na predajňu. 
Práce by vykonávalo spotrebné družstvo COOP Jednota. Pán starosta navrhol, aby sme 
spotrebnému družstvu COOP Jednota  prenajali starú časť budovy, kde sú menšie náklady na 
sprevádzkovanie a v novej časti budovy urobiť sklad pre Obecný úrad. Práce by sa týkali celej 
budovy.    
Hlasovanie:                                                             Za: 4           Proti: 0              Zdržal sa: 0 



3. Informácia starostu obce o pripravovaných kultúrnych akciách 
 
       V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov o pripravovaných 
kultúrnych akciách a to Stretnutie dôchodcov a Katarínsku zábavu, kde skonštatoval, že zo 
strany obecného úradu sú obe akcie zabezpečené a pripravené.  
 

4. Interpelácie poslancov na starostu obce  
      
        P. Ing. Anna Bacová vystúpila s poznámkou o riešení zlej viditeľnosti na pozemnej 
komunikácii na úseku pri cintoríne smerom od obce Haláčovce, pri  rodinnom dome p. Jána 
Šutiaka. P. Milan Strempek navrhol zakúpiť dopravné zrkadlo a prejednať s VÚC Trenčín 
možnosť jeho umiestnenie pri rodinnom dome p. Márie Lechovej. 

 
5. Záver          

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


