
 

 

Z Á P I S N I C A 

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2015 o 18.00 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 plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania 

4.   Odstránenie nedostatkov zdravotného dozoru konaného v kuchyni  v KD Otrhánky 

5.   Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014 

6.   Rôzne 

7.   Návrh kultúrnych podujatí na rok 2015 

         (Držková, Deň matiek, Deň detí, Letná škola...) 

8.   Diskusia 

9.   Návrh na uznesenie 

10.    Záver  

 

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

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý úvodom privítal 

prítomných poslancov, poslankyne obecného zastupiteľstva, predsedu a členov miestnej 

volebnej komisie, hostí a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 4 

poslanci, takže zasadnutie je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

     Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bol zvolený p. Ľubomír Baco, za 

členov Bc. Emília Strempeková a p. Stanislava Ledajová, za overovateľov zápisnice p. Baco 

Ľubomír a p. Ďurkáč Róbert a za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Hašpicová Gabriela. 

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

     Starosta obce predniesol návrh programu zasadania. K návrhu neboli podané žiadne 

pripomienky a tento bol odsúhlasený. 

 

 



 

3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania 

      Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva: 

1. Stretnutie s firmou separovaných odpadov sa nekonalo, lebo po telefonickom dohovore 

nikdy neprišiel na stretnutie žiaden zástupca firmy. 

2. Povolenie na výrub stromov na MsÚ Bánovce nad Bebravou, Odbor životného prostredia 

je v štádiu riešenia. 

 

4. Odstránenie nedostatkov zo štátneho zdravotného dozoru konaného v kuchyni v KD 

    Starosta obce oboznámil prítomných o stave odstraňovania nedostatkov v KD Otrhánky, 

ktoré boli uložené obci Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014 

    Starosta prenechal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Kubicovej, ktorá predložila správu 

o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k správe 

pripomienky a vzali ju na vedomie.  

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

 

6. Rôzne 

    1. Návrh kultúrnych podujatí na rok 2015: 

         -  Držková a posedenie pri vatre 8.5.2015 

         -  Deň matiek 10.5.2015 

         -  Deň detí 30.5.2015 

         -  Letná škola /obdobie školských prázdnin/ 

 

    2. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

        Starosta navrhol zasadnutia obecného zastupiteľstva každý 2. mesiac. 

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

3. Prejednanie výstavby chodníkov a zmluvy s eurofondami. 

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

4. Prejednanie zmluvy s poskytovateľom telekomunikačných služieb SLOVAK 

TELEKOM a.s., vzhľadom na končiacu sa zmluvnú viazanosť aktuálnej zmluvy. 

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

 

 



 

7. Diskusia 

    Starosta obce poďakoval za brigádu poslancom obce, ktorá bola zameraná na čistenie 

cintorína, okolia kostola a ostatných obecných priestorov. 

 

8. Záver 

    Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým poslancom za účasť a ukončil 

zasadnutie OZ v Otrhánkach. 

 

Overovatelia zápisnice: Baco Ľubomír 

                                       Ďurkáč Róbert 

 

Zapísala: Gabriela Hašpicová 

 

                                 

                                                                                                             Ján Strempek 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

Vyvesené: 13.4.2015 

Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


