
Z Á P I S N I C A 
 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 12.04.2013 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 navrhol starosta 
obce p. Ivanu Šutiakovú  a p. Ing. Annu Bacovú. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána poslanca 
Ľubomíra Baca ako predsedu,   pani poslankyňu  Ing. Annu Bacovú a pána poslanca Ing. 
Milana Nika 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 zo 17.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Prejednanie  prerozdelenia finančných prostriedkov na CVČ a ZUŠ 
4. Schválenie poistnej zmluvy 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Otrhánky a Výročnej správy za rok 2012 
6. Plat starostu obce 
7. Zabezpečenie organizácie na prípravu Posedenia pri vatre 
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 previedla pani Ing. Anna Bacová a skonštatovala, že 
uložená  úloha obecnému úradu  vyvolať jednanie s p. Tomášom Jakalom o odpredaj 
pozemku bola splnená. Pán starosta oznámil, že jednanie bolo uskutočnené a p. Jakalovi bolo 
oznámené, že má zabezpečiť zameranie pozemku a vypracovať zmluvu.     
 
 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
               V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že Obec Otrhánky 
dostala finančnú podporu formou dotácie na dokončenie vodovodu z Environmentálneho  
fondu vo výške 20.000,00 €. Za túto finančnú čiastku bude vybudovaný úsek po dohovore so 
stavebníkom stavby p. Streďanským.                      
           Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že v mesiaci marec sa zúčastnil 
jednania, kde bola prednesená ponuka na obnovu verejného osvetlenia. Jednalo sa o výmenu 
pôvodných svietidiel za úsporné LED svietidlá. Pán starosta po porade s pánom Ing. Antonom 
Paulechom navrhol na verejnom osvetlení iba výmenu úspornejších žiaroviek, nakoľko 
výmena svietidiel by bola finančne náročná.   



           Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci v tomto bode taktiež informoval o ponuke firmy 
EkoPlastika. Firma sa zaoberá zberom plastov, z ktorých vyrába rôzne výrobky, napr. lavičky, 
kompostérov, ... Na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu musia mať občania 
kompostér. Obec Otrhánky musí tieto kompostéry občanom zabezpečiť. Firma ponúka 
kompostéry za výhodné ceny. Firma je ochotná odoberať všetky druhy plastového odpadu 
(kelímky od jogurtov, obaly od jedlého oleja, obaly od aviváže, a pod.) 
           Ďalej pán starosta informoval prítomných poslancov, že sa zaoberal rozšírením 
a zveľaďovaním internetovej stránky obce a prípravou ďalším číslom obecných novín 
Otrhánske zvesti.  
               
3./ Prejednanie prerozdelenia finančných prostriedkov na CVČ a ZUŠ  
           V tomto bode pán starosta informoval, že na aktivity detí boli obci pridelené finančné 
prostriedky. Obec tieto finančné prostriedky prerozdelí pre CVČ a ZUŠ, ktoré o financie 
požiadajú, ale aj pre vlastné aktivity, ktoré uskutočňuje pre deti počas roka. Prítomní poslanci 
sa ďalej informovali  a vyjadrovali k prerozdeleniu finančných prostriedkov. Poslanci navrhli 
čerpanie finančných prostriedkov pridelených obci na CVČ a ZUŠ pre aktivity detí v našej 
obci v kompetencii obce. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Schválenie poistnej zmluvy 

           Vysvetlenie v  tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Pristúpilo sa 
k vypracovaniu novej poistnej zmluvy, nakoľko bol majetok obce v doterajšej zmluve 
podhodnotený. Prítomní poslanci nemali námietky a poistnú zmluvu na Združené poistenie 
majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou  
schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  4              Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Schválenie Záverečného účtu obce Otrhánky a Výročnej správy za rok 2012 
            V tomto bode pani Ing. Jana Kubicová ako hlavná kontrolórka obce Otrhánky vo 
svojom Stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Otrhánky za rok 2012 
odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu  
a celoročné hospodárenie navrhla schváliť bez výhrad. Prítomní poslanci Záverečný účet obce 
Otrhánky za rok 2012 a Výročnú správu obce Otrhánky za rok 2012 schválili a Stanovisko 
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2012 vzali na vedomie.    
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6/ Plat starostu obce 
            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:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
7/ Zabezpečenie organizácie na prípravu Posedenia pri vatre 
          V tomto bode pán starosta poukázal na blížiaci sa termín uskutočnenia kultúrneho 
podujatia Posedenia pri vatre. Prítomní poslanci sa vyjadrovali, informovali o zabezpečovaní 
prípravy podujatia.      
 
 



8/ Organizačné záležitosti   
            Pán starosta taktiež upozornil na uskutočnenie kultúrneho podujatia Dňa matiek, ktoré 
sa uskutoční 12.5.2013 v kultúrnom dome. O zabezpečenie príprav požiadal p. starosta pani 
poslankyňu Ing. Annu Bacovú.    
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
            Pán starosta ešte upozornil na uskutočnenie športového podujatia Dňa detí, ktoré sa 
uskutoční 1.6.2012 na miestnom ihrisku   
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
             Pán RNDr. Ladislav Gieci starosta obce Otrhánky znova upozornil prítomných 
poslancov na potrebu zabezpečenia príprav pri organizovaní osláv  820–teho výročia 
nepriamej písomnej zmienky o obci a 415-tej najstaršej písomnej zmienky o našej obci. 
Prítomní poslanci sa vyjadrovali k minule navrhnutému termínu konania osláv 5. a 6. júla 
2013. Pani Ing. Anna Bacová navrhla usporiadať oslavy v mesiaci september.     
Prítomní poslanci súhlasili so zmenou  termínu konania Osláv v mesiaci september 2013 a 
hlasovali: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
9./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
          V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu  
obce.  
          Pani Ing. Anna Bacová poukázala na úpravu plochy pri miestnom cintoríne a pri 
miestnom kostole na parkovisko, aby to bolo uskutočnené do termínu pripravovaného 
podujatia Osláv písomných zmienok o obci. K úprave plochy podal vysvetlenie p. starosta 
obce, že s úpravami plôch sa začne v mesiacoch máj, jún.  
          Pani Ing. Anna Bacová navrhla  usporiadať pre deti aj dospelých, súťaž v hraní Dámy 
v niektorú nedeľu v mesiaci jún, alebo júl.  
 
10./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
         Obecného zasadania sa zúčastnili občania, ktorí pred prejedaním tohto bodu odišli, takže 
interpelácie občanov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce neboli.    
               
11./ Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ivana Šutiaková 
 
                                       Ing. Anna Bacová                                                      
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce   


