
Z Á P I S N I C A 
Z 31. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa  11.08.2014 o 19.00 

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 traja poslanci, zasadnutie 
je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce p. Ing. Milana Nika  a p. Ivanu 
Šutiakovú. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania 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:  3               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 z 30.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Prejednanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie  
4. Prejednanie  počtu poslancov na celé volebné obdobie  
5. Prejednanie zmluvy o združenej dodávke plynu  
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 

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

 1./ Kontrola plnenia uznesení 
 
           Kontrolu plnenia uznesení previedol pán starosta a skonštatoval, že uložená úloha 
z ostatného zasadania bola splnená čiastočne. Stretnutie s pánom Deziderom Hunkom 
ohľadom prejedania podmienok zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva sa nekonalo. K dohodnutému 
stretnutiu doteraz nedošlo.  
 
2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
 
          V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že bola vypracovaná 
žiadosť o finančnú pomoc z Environmentálneho fondu na zateplenie kultúrneho domu firmou 
Grandprojekt. Projekt je odovzdaný, čakáme na vyhodnotenie. 
           Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci ďalej informoval, že sa v priebehu týždňa koná 
pre deti Letná škola.  
                       
3./ Prejednanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie  

           
          V tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci návrh na rozsah výkonu 
(úväzku) funkcie budúceho starostu obce na celé funkčné obdobie na 100 %. Poslanci nemali 
žiadne pripomienky. Pristúpili k hlasovaniu:  
Hlasovanie:                                      Za:  3              Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 



4./ Prevádzkovanie  počtu poslancov na celé volebné obdobie   
 
           V tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci návrh na počet poslancov na 
celé budúce volebné obdobie v počte 5. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 
Pristúpili k hlasovaniu:  
Hlasovanie:                                      Za:  3              Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Organizačné záležitosti   
 
          Pán starosta upozornil na potrebu uskutočnenia brigády na úpravu plochy pri miestnom 
cintoríne. Brigáda sa uskutoční 6.9.2014. 
          Taktiež v tomto bode upozornil na potrebu kúpy hlbokých a plytkých tanierov do 
svadobky v kultúrnom dome v počte 100 ks.   
         Taktiež pán starosta poukázal na schválenie Zmluvy o združenej  dodávke plynu so 
spoločnosťou RWE Gaz Slovensko, a.s.  a následne poslanci hlasovali:  
Hlasovanie:                                      Za:  3              Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
 
          V tomto bode pani Anna Bacová poukázala na vyčistenie vodného toku Haláčovka 
v našej obci. Pán starosta vysvetlil, že je potrebné oboznámiť a požiadať o mechanizmy z 
Povodia Váhu na vyčistenie spomínaného toku.  
           

7./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
 
         Obecného zasadania sa nezúčastnili občania. 
    
8./ Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
          
Overovatelia zápisnice: Ivana Šutiaková 
 
                                       Ing. Milan Niko                                                      
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce   
 


