
Z Á P I S N I C A 
 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 03.07.2013 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. Ľubomíra Baca  a p. 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 Ľubomíra Baca 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. Pán starosta navrhol 
do programu zaradiť bod Prejednanie prevodu riadu do majetku obce. Takto navrhnutý 
program  bol odsúhlasený. 
 

P R O G R A M 
1. Kontrola plnenia uznesení z 19.  zasadania OZ  
2. Prejednanie prevodu riadu do majetku obce 
3. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
4. Prejednanie  VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce 
5. Prejednanie Hlavných úloh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
6. Petícia proti hazardným hrám na území obce 
7. Organizačné záležitosti  
8. Interpelácie poslancov na starostu obce 
9. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
10. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
 1./ Kontrola plnenia uznesení 
           Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek a skonštatovala, že uložená  
úloha obecnému úradu  začať jednanie s bankou o poskytnutí úveru na chýbajúcu finančnú 
čiastku potrebnú k dobudovaniu vetvy Rad A2-2 bola splnená. Pán starosta oznámil, že jednal 
s viacerými bankami. Najvýhodnejší úver poskytuje Environmentálny fond s úrokom 1%.      
 
2./ Prevod riadu do majetku Obce Otrhánky    
           Obecného zasadania sa zúčastnili občania – ženy, ktoré mali v majetku riad, ktorý 
požičiavali na akcie konané  v kultúrnom dome.  Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta 
obce Otrhánky žiadali tento majetok previesť pod správu Obce Otrhánky. Po dohode sa ženy 
z obce rozhodli riad previesť do majetku Obce Otrhánky za usporiadanie zájazdu na kúpalisko 
do Podhájskej. Náklady na cestovné a vstupné ženám bude znášať Obec Otrhánky. 
  
3./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
               V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že Obec Otrhánky 
pracuje na dokladovaní časti vodovodu, ktorá sa bude budovať z poskytnutej finančnej 
podpory. Treba dokladovať položkovité rozpočty od roku 1994.                       



           Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že sa zúčastnil jednania, kde obec 
Haláčovce žiadala rozdeliť spoločný projekt Vodovod Otrhánky – Haláčovce. Pán starosta 
súhlasil s rozdelením projektu s podmienkou prebratia časti vybudovaného vodovodu v obci 
Haláčovce do majetku obce Haláčovce.  
             Začiatkom mesiaca júl sa pán starosta zúčastnil jednania, kde predniesol požiadavku 
osadiť dopravné zrkadlo na križovatke pri rodinnom dome s.č. 83. Stretnutia sa zúčastnili 
predstavitelia VÚC Trenčianskeho kraja z odboru cestných komunikácií a predstavitelia 
Policajného zboru z  dopravného oddelenia. Predstavitelia Trenčianskeho kraja navrhli, že 
dopravné zrkadlo vyfinancujú aj osadia na spomínanú problémovú križovatku.  
           Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci v tomto bode taktiež informoval o úprave plochy pri 
miestnom cintoríne.  Na úpravu je potrebný projekt, nakoľko je priestor pri cintoríne 
v majetku Trenčianskeho kraja. Suma za projekt sa pohybuje do 800,00 €. Túto úpravu bude 
obec financovať sama aj s potrebným projektom.   
                          
4./ Prejednanie VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce  
           Vysvetlenie v  tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Poslanci nemali 
k návrhu VZN žiadne pripomienky a pristúpili k hlasovaniu: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Hlavné úlohy kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
           Vysvetlenie v  tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Poslanci nemali 
ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra žiadne pripomienky a pristúpili k hlasovaniu:  
Hlasovanie:                                      Za:  4              Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6./ Petícia proti hazardným hrám na území obce Otrhánky  
            V tomto bode pán Milan Strempek, ktorý zastupuje petičný výbor v styku s orgánmi 
verejnej správy, informoval, že Petíciu proti hazardným hrám na území obce Otrhánky 
podpísalo 126 občanov našej obce. Na základe tejto petície môže obec Otrhánky prijať nové 
VZN, ktorým obmedzí hazard na svojom území z dôvodu narúšania verejného poriadku 
v súvislosti s hraním hazardných hier. Prítomní poslanci Petíciu proti hazardným hrám na 
území obce Otrhánky vzali na vedomie.    
 
7/ Organizačné záležitosti   
            Pán starosta upozornil na uskutočnenie podujatia pre deti Letná škola v čase od 19.7. 
do 2.8.2013. O zabezpečenie príprav požiadal p. starosta pani poslankyňu Ing. Annu Bacovú.    
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 programu konania osláv na deň 8. 9. 2013.     
Hlasovanie:                                      Za:  4               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 poukázala na úpravu schodu do kultúrneho domu.  K úprave 
schodu podal vysvetlenie p. starosta obce a p. Milan Strempek.  
          Pán Milan Strempek navrhol  usporiadať pre deti aj dospelých športovú akciu na 
Strelnici v obci Žitná – Radiša v mesiaci august. Ďalej pán Milan Strempek navrhol 
upozorňovať občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu, aby stavebný odpad z prestavieb 



rodinných domov nevyvážali do lesných porastov. Taktiež poukázal na ohlasovaciu 
povinnosť občanov pri budovaní drobných stavieb, ktorú občania nerešpektujú a drobné 
stavby v obci stavajú aj napriek nesplnenia si povinnosti ohlásenia.    
   
9./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
         Obecného zasadania sa zúčastnili občania, ktorí sa informovali o vývoze drobného 
stavebného odpadu po búracích prácach na svojich pozemkoch. Vysvetlenie občanom podal 
pán starosta RNDr. Ladislav Gieci, že je možnosť objednať veľkoplošný kontajner, ktorého 
vývoz si bude občan hradiť v plnej výške sám. 
               
10./ Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Baco 
 
                                       Ing. Anna Bacová                                                      
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce   


