
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa  30.06.2014 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 štyria 
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:  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. Prejednanie vstupu našej obce do Miestnej akčnej skupiny  (MAS) 
2. Prejednanie  VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu žúmp  
3. Prejednanie zateplenia kultúrneho domu 
4. Návrh na uznesenie 
5. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0       
 
1. Prejednanie vstupu našej obce do Miestnej akčnej skupiny (MAS)   
        Pán starosta vysvetlil prítomným poslancom čo je to Miestna akčná skupina (MAS). Miestna 
akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-
hospodárskych  záujmov. 
MAS vypracuje a implementuje stratégiu miestneho rozvoja (stratégia), kde sú uvedené ciele, 
opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a 
slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého súvislého územia MAS. V podmienkach SR bude MAS 
sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností 
stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie 
riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Metóda LEADER je inovatívny 
prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe 
využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) 
zdrojov, pričom jedným so základných znakov je prístup zdola nahor. Na základe tohto prístupu 
vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS).  
Kritéria oprávnenosti MAS :  

a) stratégia musí byť realizovaná na území SR; 
b) MAS je zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, kde na úrovni 

rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 51 % zástupcov zo súkromného sektora 
vrátane občianskeho a neziskového a max. zo 49 % zástupcov verejného sektora; 

c) MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné 
prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS; 

d) počet obyvateľov na území MAS musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť 
počet 150 000 obyvateľov; 

e) z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou 
MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný 



prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci 
implementácie stratégie);   

f) oblasť na ktorú sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, ohraničujúce 
katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na 
princípe spoločného záujmu; 

g) územie musí mať miestnou akčnou skupinou vypracovanú Integrovanú stratégiu rozvoja 
územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami; 

h) musia byť predložené všetky doklady o formovaní územia MAS spolu so súhlasom všetkých 
zahrnutých obcí t. j. uznesenie zastupiteľstva všetkých obcí vyjadrujúce súhlas so zaradením 
do územia;  

i) členovia MAS musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo 
prevádzku) v území MAS; 

j)  stratégia musí  zahrňovať inovačné prístupy t. j. stimulačné a novátorské prístupy k rozvoju 
územia.  

Dôležitou podmienkou založenia MAS je, že v poskytovanom území musí byť menej ako 160 
obyvateľov/km2. 
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu, kde súhlasili so zaradením našej obce Otrhánky do územia 
pôsobnosti MAS „BEBRAVA“: 

Hlasovanie:                                                    Za: 4           Proti: 0           Zdržal sa: 0  
 
2. Prejednanie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu žúmp  

        Ďalším bodom zasadania bolo prejednanie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a zneškodňovania obsahu žúmp. K spomínanému návrhu VZN podal vysvetlenie pán starosta. 
Poslanci sa vyjadrovali k tomuto bodu a následne pristúpili k hlasovaniu: 

Hlasovanie:                                                    Za: 4           Proti: 0           Zdržal sa: 0  
 
3. Prejednanie zateplenia kultúrneho domu  
         V tomto bode sa prítomní poslanci vyjadrovali k návrhu realizácie projektu Zateplenia 
kultúrneho domu v rámci projektu pre oblasť L1 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania. V priebehu tohto bodu boli prítomným poslancom predložené 
hlavné úlohy kontrolnej činnosti na II. polrok 2014, ktoré predložila hlavná kontrolórka našej obce. 
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:  

 Hlasovanie:                                                    Za: 4           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          


