
 

 
Z Á P I S N I C A 

zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.10.2018 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 plnenia úloh z predchádzajúceho zasadania,  

4. Úprava rozpočtu č. 3/2018 

5. Zmluva MADE, Banská Bystrica 

6. Informatívna správa hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2018 

7. Rôzne: 

- Vrátenie štátnej dotácie DPO Bratislava 

- Oznámenie o schválení dotácie v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 
2018 v sume 1.600,-- € 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10.Záver. 

 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3  Baco Ľubomír 

                                                                                                                  Flimelová Mária     

                                                                                                                  Petruš Jozef                                                                                                               

                                                                                                                  

                                                                                               Proti: 0       Zdržal sa:0 
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1.Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, predsedu a členov návrhovej komisie 

a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 3 poslanci, takže 

zasadnutie je uznášania schopné. 

1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

     Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bola zvolená  Mária Flimelová, 

za členov p.Baco Ľubomír a p. Petruš Jozef, za overovateľov zápisnice p. Baco Ľubomír a p. 

Petruš Jozef, za zapisovateľku zápisnice bola určená  Hašpicová Gabriela. 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3  Baco Ľubomír  

                 Flimelová Mária                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  Petruš Jozef                                                                                                                                

                                                                                                               Proti: 0       Zdržal sa:0 

   3.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania 

 

4.Úprava Rozpočtu č. 3/2018 

Starosta predložil poslancom Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/2018 k 30.09.2018. Poslanci 

s uvedenou úpravou súhlasili nasledovne:  

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3 Baco Ľubomír                 Za: 3  Baco Ľubomír  

                 Flimelová Mária                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 Petruš Jozef                                                                                                                                

                                                                                                                 Proti: 0       Zdržal sa:0 

 

5. Zmluva s MADE, Banská Bystrica 

Starosta obce oboznámil poslancov so zmluvou, kde ide o spracúvanie osobných údajov. 

Poslanci hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3 Baco Ľubomír                 Za: 3  Baco Ľubomír  

                 Flimelová Mária                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 Petruš Jozef                                                                                                                                

                                                                                                                 Proti: 0       Zdržal sa:0 
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6. Informatívna správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2018 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Kubicová predložila informatívnu správu o plnení plánu 

kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 a tiež plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2018.Poslanci 

zobrali uvedené na vedomie. 

 

7. Rôzne: 

-Vrátenie štátnej dotácie DPO, Bratislava 

Na základe vyúčtovania poskytnutej dotácie v sume 1.400 € Zmluva č. 148061 o poskytnutí 

dotácie z prostriedkov DPO SR a vyúčtovacej faktúry z firmy FLORIAN obci neboli uznané 

za oprávnené výdavky položky v sume 255,32 €. Táto suma bola následne vrátená na účet 

poskytovateľa. Zároveň DHZ Otrhánky uvedenú sumu vráti na účet obce, vzhľadom na 

neoprávnený výdavok. Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie. 

 

-Oznámenie o schválení dotácie v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 
2018 v sume 1.600,-- € 

Starosta oboznámil poslancov s pridelenou dotáciou na základe oznámenia o schválení 

dotácie, zo dňa 4.10.2018 Okresným úradom Trenčín, v sume 1.600€ na MERAČ 

RÝCHLOSTI,  v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018. 

Následne bude kontaktovaný víťazný uchádzač – záznam z prieskumu trhu- zo dňa 

11.12.2017 -BELLIMPEX s.r.o., Štúrovo s cenovou ponukou 2.040€. Obec musela preukázať 

20% z vlastných zdrojov z celkového rozpočtu projektu. Ďalej si obec musela zriadiť 

samostatný bankový účet pre uvedenú dotáciu a upravený štruktúrovaný rozpočet 

s komentárom a údajmi o príjemcovi dotácie a všetkými potrebnými náležitosťami doložila 

na Okresný úrad Trenčín. 

Hlasovanie:                                                                             Za: 3 Baco Ľubomír                 Za: 3  Baco Ľubomír  

          Flimelová Mária                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Petruš Jozef                                                                                                                                

                                                                                                           Proti: 0       Zdržal sa:0 
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8. Diskusia 

V rámci diskusie neboli podané žiadne požiadavky zo strany poslancov na starostu. 

Starosta obce informoval poslancov o pripravovaní kolaudácie na vodovod Haláčovce-

Otrhánky na novovybudované vetvy RAD A1-3, RAD A-2, RAD A2-1, tiež o začatí 

kolaudačného konania na chodníky, autobusovú zastávku, parkovisko a prekládku slaboprúdu 

a taktiež informoval o územnom konaní Verejnou vyhláškou zo dňa 25.09.2018 na projekt 

Rozšírenie vodovodu RAD A-2. 

Starosta obce poďakoval za prípravu a celkový priebeh zúčastneným poslancom pri akciách 

Hodové popoludnie a Stretnutie dôchodcov. Fotodokumentáciu z akcií si môžete pozrieť na 

našej stránke obce. 

 

9. Návrh na uznesenie 

Návrh predniesol starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky a následne bol 

schválený. 

10. Záver 

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

riadne zasadnutie OZ v Otrhánkach. 

 

Overovatelia zápisnice: Baco Ľubomír 

                                       Petruš Jozef 

                                        

Zapísala: Gabriela Hašpicová                             

                                                                                                

                                                                                                                        Ján Strempek                                                                                                                         

Vyvesené: 16.10.2018                                                                                    starosta obce 

Zvesené: 


