
Z Á P I S N I C A 

Z 2. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa  22.01.2015 o 17:00 

hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesenia 

4. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

5. Návrh kultúrnych podujatí za rok 2015 

6. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver  

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

 

1./ Otvorenie zasadnutia 
        

            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. 

 

 

2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice členov návrhovej komisieí 
 

      Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce p. Ľubomíra Baca  a p. Róberta Ďurkáča. 

Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Gabriela Ďuračková. Starosta obce 

navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pani poslankyňu Stanislavu Ledajovú ako predsedníčku,  

 pani poslankyňu   Bc. Emíliu Strempekovú a pani poslankyňu Ing. Bc. Danu Jakalovú 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. 

Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0      

 
 

 3./ Kontrola plnenia uznesení 

 

           Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta Ján Strempek a skonštatoval, že 

obecnému úradu nebola doposiaľ uložená žiadna úloha.  

 

      

 



 4./ Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na I. polrok 2015  

           

          V tomto bode pán starosta Ján Strempek prenechal slovo hlavnej kontrolórke obce pani 

Ing. Jane Kubicovej, ktorá oboznámila prítomných o hlavných úlohách kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2015. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Pristúpili k hlasovaniu:  

 

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

 

 

5./ Návrh kultúrnych podujatí za rok 2015   

  

         Pán starosta informoval prítomných o plánovanom I. Otrhánskom valentínskom plese, 

ktorý by sa mal konať v piatok 13.2.2015. Požiadal poslancov o pomoc s organizáciou plesu. 

Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky. Pristúpili k hlasovaniu: 

 

Hlasovanie:                                      Za:  4              Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     

 

 

6./Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

           

        Pán starosta informoval prítomných, že o dotáciu na rok 2015 z rozpočtu obce si 

požiadali Stolnotenisový oddiel Orol Otrhánky, Telovýchovná jednota Baník Haláčovce – 

Otrhánky a Dobrovoľný hasičský zbor Otrhánky. Informoval taktiež o výdavkoch obce 

a zdôraznil i zadlženie obecného úradu, ktoré potvrdila i hlavná kontrolórka obce. Napokon 

pristúpili k hlasovaniu: 

 

A/ Dotácia z rozpočtu obce podľa VZN č. 25/2005 pre rok 2015 pre Stolnotenisový oddiel          

     Orol Otrhánky v  sume 400€. 

 

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

 

B/ Dotácia z rozpočtu obce podľa VZN č. 25/2005 pre rok 2015 pre Telovýchovnú jednotu  

     Baník Haláčovce – Otrhánky v sume 400€. 

 

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

  

C/ Dotácia z rozpočtu obce podľa VZN č. 25/2005 pre rok 2015 pre Dobrovoľný hasičský  

     zbor Otrhánky v sume 400€. 

 

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

 

            

7./ Rôzne  

 

     Pán starosta oboznámil poslancov na Dodatok Zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu so spoločnosťou EKO HUNKA, s. r. o.  

      Pán starosta taktiež informoval, že do konca marca 2015 je potrebné opíliť stromy na 

miestnom cintoríne, pri kostole a pri starom pohostinstve. Je potrebné získať povolenie  

Životného prostredia. 



     Pán starosta informoval prítomných o tom, že na križovatke je pokazené zrkadlo a tým je 

sťažený výjazd vozidiel z dvora zainteresovaných. Problém je už v riešení. 

 

 

9./ Záver           
           

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 
          

Overovatelia zápisnice: Róbert Ďurkáč 

                                       Ľubomír Baco                                                      

 

 

 

Zapísala: Gabriela Ďuračková      
 

 

                                                                                                           Ján Strempek 

                                                                                                            starosta obce   
 

 

 

 

 

Vyvesené: 26.1.2015 

Zvesené: 


