ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 23.11.2012 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 traja
poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce p.
Milana Strempeka a p. Ing. Anna Bacová.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej komisie: pani poslankyňu Ivanu
Šutiakovú ako predsedu, pani poslankyňu Ing. Annu Bacovú a pána poslanca Milana
Strempeka ako členov.
Hlasovanie:
Za: 3
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.

PROGRAM
1. Kontrola plnenia uznesení zo 14. zasadania OZ
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
3. Prejednanie Nájmu osobného vozidla STK Orol Otrhánky
4. Prejednanie Rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015
5. Prejednanie Rozpočtového opatrenia č. 4
6. Prejednanie Dodatku ZSE Energie , a.s.
7. Organizačné záležitosti
8. Interpelácie poslancov na starostu obce
9. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
10. Záver
Hlasovanie:
Za: 3
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 14/C/1 sa priebežne spĺňa, no bližšie
podmienky nájmu a prestavby budovy bývalého pohostinstva na predajňu sme doposiaľ
nedojednali. Úloha uložená obecnému úradu 14/C/2 sa takisto priebežne plní. Suma
dopravných zrkadiel sa pohybuje od 150,00 – 300,00 €. Na umiestnenie dopravného zrkadla
pri rodinnom dome p. Márie Lechovej je potrebný súhlas VÚC v Trenčíne a Dopravného
inšpektorátu PZ SR.
2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že sme vypracovali
žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu cesty medzi obcami Veľké Chlievany a Otrhánky
a odoslali sme ju na Trenčiansky samosprávny kraj p. MUDr. Pavlovi Sedláčkovi.
Taktiež sme pripravili a podali Žiadosť o finančnú podporu formou dotácie na dokončenie
vodovodu na Environmentálny fond SR.
Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že p. riaditeľ Základnej školy na
ulici Partizánska navrhol pripraviť vystúpenie žiakov z Otrhánok na kultúrne akcie, ktoré
poriada Obec Otrhánky, ako je Deň matiek, Stretnutie dôchodcov, a ďalšie.

V obci sa uskutočnila kultúrna akcia Stretnutie dôchodcov, ktorú pán starosta ohodnotil
ako vydarenú. Pre účastníkov boli pripravené darčeky – šálky s erbom obce. Boli obdarení
jednotliví jubilanti našej obce, ktorým p. starosta každému osobne zablahoželal a odovzdal
darček. Následne sa všetci prítomní zabavili pri tónoch hudobnej skupiny Slak.
V tomto bode p. starosta poukázal, že schody v kultúrnom dome nie sú ešte
zrekonštruované. Pán starosta navrhol do rekonštrukcie schodov zapojiť členov
Dobrovoľného hasičského zboru našej obce. Obec nakúpi potrebný materiál a členovia DHZ
vykonajú rekonštrukciu.
3./ Prejednanie Nájmu osobného vozidla STK Orol Otrhánky
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta. Prítomní poslanci nemali námietky
a návrh nájmu osobného vozidla Škoda Fabia STK Orol Otrhánky schválili:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Prejednanie Rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015
V tomto bode pán starosta vysvetlil, že bolo potrebné predložiť Návrh rozpočtu na
roky 2013, 2014, 2015 i keď nie je známe, koľko príjmov dostaneme zo štátneho rozpočtu.
Pán starosta taktiež informoval, že nám boli doručené Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce od
TJ Haláčovce – Otrhánky a od STK Orol Otrhánky. Prítomní poslanci sa k týmto žiadostiam
vyjadrovali a schválili predbežnú dotáciu z Obce Otrhánky pre TJ Haláčovce – Otrhánky vo
výške 600,00 € a pre STK Orol Otrhánky vo výške 500,00 €. Toto je možné zmeniť po
upresnení príjmov zo štátneho rozpočtu našej obci.
Prítomní poslanci návrh rozpočtu na rok 2013 neschválili a rozpočet na roky 2014, 2015 vzali
na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 3
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 4
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta. Prítomní poslanci nemali námietky
a Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 schválili:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
6/ Prejednanie Dodatku ZSE Energia, a.s.
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci a poslanci
Dodatok ZSE Energia, a.s. schválili.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
7./ Organizačné záležitosti
Pán starosta prítomných poslancov oboznámil so žiadosťou p. Jany Ranincovej
o odkúpenie obecného pozemku p.č. 455/3 v k.ú. Otrhánky. K tejto záležitosti sa vyjadrovala
aj p. Jana Ranincová, ktorá bola prítomná na zasadaní. Po informovaní, prítomní poslanci
nemali námietky a s predajom obecného pozemku súhlasili:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s tým, že nasledujúca žiadosť p.
Tomáša Jakala sa týka takisto odkúpenia obecného pozemku p.č. 602 v k.ú. Otrhánky. K tejto
záležitosti sa vyjadroval p. Tomáš Jakal, p. Marta Jakalová a majiteľka susednej
nehnuteľnosti p. Anna Flimelová. P. Tomáš Jakal a p. Marta Jakalová vysvetlili prítomným
poslancom vzniknutú situáciu. Ospravedlnili sa a priznali pochybenie pri vyhotovovaní
betónového múrika. Následne sa vyjadrovali poslanci. P. Milan Strempek navrhol odložiť
odpredaj spomínaného obecného pozemku na nasledujúce zasadanie. Navrhol miestnu
obhliadku parcely č. 602 a vybetónovaného múrika. Ostatní poslanci, ako aj zúčastnení,

ktorých sa predaj týka, súhlasili odložiť odpredaj obecného pozemku na p.č. 602 v k. ú.
Otrhánky.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Žiadosť o finančnú podporu pri obnovení chovu včiel po ich nútenej likvidácii po
napadnutí včelím morom, doručil na Obec Otrhánky p. Jozef Viskup. Pán starosta vysvetlil
vzniknutú situáciu p. Jozefa Viskupa. Prítomní poslanci súhlasili s poskytnutím finančnej
podpory pánovi Jozefovi Viskupovi vo výške 150,00 na obnovenie chovu včiel.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán starosta oboznámil prítomných s vykonaným vládnym auditom v našej obci.
Vládny audit vykonali v priebehu týždňa kontrolóri zo Správy finančnej kontroly zo Zvolena.
Pán starosta navrhol usporiadať Koncert vianočných kolied. P. Ing. Anna Bacová
navrhla uskutočniť koncert v kostole vo Veľkých Chlievanoch.
Pán starosta oboznámil poslancov s potrebou poveriť členov Dobrovoľného
hasičského zboru našej obce na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly za účelom
preverenia dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Pán starosta navrhol p.
Mariana Dobierku ako vedúceho kontrolnej skupiny a Ľubomíra Bacu ako člena kontrolnej
skupiny. Prítomní poslanci súhlasili s návrhom:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán RNDr. Ladislav Gieci starosta obce Otrhánky upozornil prítomných poslancov, že
rok 2013 je významným rokom pre našu obec. Jedná sa o písomné zmienky o našej obci a to
820–te výročie nepriamej písomnej zmienky o obci a 415-tu najstaršiu písomnú zmienku
o našej obci. Pán starosta navrhol usporiadať oslavy pri spomínaných príležitostiach
a navrhol, aby poslanci porozmýšľali na vytvorení programu osláv.
Taktiež pán starosta navrhol rozšíriť školský obvod pre našu obec o ZŠ na
Partizánskej ulici ročníky I. až IV., aby žiaci, ktorí navštevujú túto základnú školu
a spomínané ročníky mali preplatené cestovné náklady. Poslanci rozšírenie školského obvodu
schválili:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
8./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu
obce.
Pani Ing. Anna Bacová navrhla pohrabať popadané lístie pri miestnom kostolíku.
9./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa zúčastnili občania, ktorí sa vyjadrovali k bodom o odpredaji
obecného majetku.
10./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom
za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Bacová
Milan Strempek
Zapísala: Zuzana Mokryšová
Milan Strempek
zástupca starostu

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce

