
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 13.12.2012 o 18.00 

hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 

Prítomní: dľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: dľa prezenčnej listiny 
        
            Mimoriadne 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. Annu Bacovú. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana Mokryšová. 
Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána Ľubomíra Baca 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. 
 
P R O G R A M 
1. Prejednanie  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
2. Prejednanie Hlavných úloh kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 
3. Interpelácie poslancov na starostu obce 
4. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0       
 
1. Prejednanie VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

        Pán starosta podal informáciu k návrhu spomínaného VZN a prítomní poslanci sa vyjadrovali 
k sadzbám jednotlivých položiek dane z nehnuteľností, dane za psa, miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad a miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva.  

       Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 

Hlasovanie:                                                    Za: 3           Proti: 0           Zdržal sa: 0  
 
2. Prejednanie Hlavných úloh kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

        V tomto bode sa prítomní poslanci vyjadrovali k Hlavným úlohám kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2013 hlavného kontrolóra našej obce p. Ing. Jany Kubicovej. 

Hlasovanie:                                                    Za: 3           Proti: 0           Zdržal sa: 0  

        Po uskutočnení hlasovania pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 
ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Milan Strempek  

                                 Ing. Anna Bacová                                                       
 

Zapísala: Zuzana Mokryšová      

  

                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 

                              zástupca starostu                                    starosta obce          


