
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 10.06.2014 o 19.00 

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 piati 
poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce p. Milana 
Strempeka  a p. Ľubomíra Baca. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana Mokryšová. 
Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána Ing. Milana Nika ako predsedu,   pani 
poslankyňu  Ing. Annu Bacovú a pani poslankyňu Ivanu Šutiakovú ako členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  5               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  realizácie projektu Zateplenia kultúrneho domu  a následné schválenie Zmluvy 

o poskytnutie služieb pre získanie NFP 
2. Prejednanie Výročnej správy Obce Otrhánky za rok 2013 
3. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0       
 
1. Prejednanie realizácie projektu Zateplenia kultúrneho domu   

        Pán starosta podal informáciu k návrhu realizácie projektu Zateplenia kultúrneho domu 
a prítomní poslanci sa vyjadrovali k návrhu. Pán starosta navrhol na schválenie Zmluvu o poskytnutí 
služieb pre získanie NFP z Environmentálneho fondu v roku 2014 pre oblasť L1 Zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Následne sa pristúpilo 
k hlasovaniu:  

Hlasovanie:                                                    Za: 5           Proti: 0           Zdržal sa: 0  
 
2. Prejednanie a následné schválenie Výročnej správy Obce Otrhánky za rok 2013   
        Ďalším bodom zasadania bolo prejednanie a následné schválenie Výročnej správy Obce Otrhánky 
za rok 2013. Pán starosta v tomto bode taktiež oboznámil prítomných poslancov s vnútorným 
predpisom o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely. Poslanci sa 
vyjadrovali k tomuto bodu a následne pristúpili k hlasovaniu: 

Hlasovanie:                                                    Za: 5           Proti: 0           Zdržal sa: 0  
 

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

Overovatelia zápisnice: Milan Strempek  

                                 Ľubomír Baco                                                       
 

Zapísala: Zuzana Mokryšová      

  

                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 

                              zástupca starostu                                    starosta obce          


