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

15.7.2013 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. Ivanu  Šutiakovú.  
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pani poslankyňu Annu Bacovú 
ako predsedu,   pána poslanca Milana Strempeka a pani  poslankyňu Ivanu Šutiakovú ako členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
            Pán starosta v ďalšom bode navrhol program zasadnutia OZ. Takto navrhnutý program  bol 
odsúhlasený. 
 
P R O G R A M 
1. Schválenie Zmluvy o bezodkladnom prevode majetku – vodovod 
2. Schválenie úveru z Environmentálneho fondu vo výške 13.000 € 
3. Schválenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s p. doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD  
4. Schválenie Zmluvy na vypracovanie projektu na spevnenie plochy pred miestnym cintorínom  
5. Schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve Obce Otrhánky za pozemok vo vlastníctve p. Jany 

Ranincovej  
6. Interpelácie poslancov na starostu obce 
7. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
8. Záver 

Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
1. Schválenie Zmluvy o bezodkladnom prevode majetku – vodovod 
        Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci podal k tomuto bodu vysvetlenie a prítomní poslanci 
navrhovanú Zmluvu schválili hlasovaním: 

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

2. Schválenie úveru z Environmentálneho fondu vo výške 13.000 € 
        Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci podal informácie o podmienkach úveru 
z Environmentálneho fondu vo výške 13.000 €. Poslanci  súhlasili s návrhom pôžičky 
a pristúpili k hlasovaniu: 

 Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
3. Schválenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s p. doc. JUDr. Jozefom 

Sotolářom, PhD  
         K tomuto bodu  taktiež podal informácie pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. P. Ing. 
Anna Bacová navrhla zistiť možnosť právneho zastúpenia na VÚC v Trenčíne. K tomuto 
bodu sa pridal aj p. Milan Strempek a taktiež navrhol zistiť možnosť právneho zastúpenia na 
Krajskom súde v Trenčíne. Navrhnutú Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s doc. JUDr. 
Jozefom  Sotolářom, PhD poslanci neschválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  0               Proti:  3                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4. Schválenie Zmluvy na vypracovanie projektu na spevnenie plochy pred miestnym 

cintorínom  



         V tomto bode sa poslanci informovali o vypracovaní projektu na spevnenie plochy pred 
miestnym cintorínom za sumu 500 €. Informácie podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci a 
prítomní poslanci navrhovanú Zmluvu schválili hlasovaním: 

 Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5. Schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve Obce Otrhánky za pozemok vo 

vlastníctve p. Jany Ranincovej      
        Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci podal k tomuto bodu vysvetlenie a prítomní poslanci 
navrhovanú ámenu pozemkov vo vlastníctve Obce Otrhánky za pozemok vo vlastníctve p. 
Jany Ranincovej  schválili a súhlasili hlasovaním: 

- prevod uvedeného obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a 
ods. 8 pís. e) zákona 138/1991 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko obec získa týmto 
prevodom do vlastníctva časť miestnej komunikácie, t.č. vo vlastníctve fyzickej 
osoby. 

 Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
- so zámenou pozemkov vo vlastníctve Obce Otrhánky v kat. území Otrhánky, 

evidovaných v LV č. 412 – pozemku p.č. 455/5, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 20 m2 a častí pozemku p.č. 455/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 
m2, ktoré sú v geometrickom pláne č. 36316709-29/13 v časti zmeny označené ako 
diel 5 vo výmere 8 m2 a diel 6 vo výmere 19 m2 pre Janu Ranincovú, bytom Otrhánky 
31 za pozemok vo vlastníctve Jany Ranincovej, evidovaného v LV č. 683 – časť 
pozemku p.č. 456/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 321, ktorá je 
v geometrickom pláne č. 36316709-29/13 v časti zmeny označená ako diel 1 vo 
výmere 11 m2. 

Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0           
- s finančným vyrovnaním rozdielu vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý 

predstavuje 36 m2 v prospech Jany Ranincovej vo výške 18 eur, ktoré uhradí Jana 
Ranincová do obecnej pokladnice. 

Hlasovanie:                                      Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0   
   
6. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci informoval poslancov o prípravách Osláv obce.  
 

7. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
         Obecného zasadania sa nezúčastnili  občania, takže interpelácie občanov na poslancov 
obecného zastupiteľstva a na starostu obce neboli.    
 
8. Záver 

         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ivana Šutiaková 
 
                                       Milan Strempek                                                      
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce   


