ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach

Prítomní:
Neprítomní:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Dodatok k zmluve o dielo PIA STAMAT, Trenčín,
4. Dodatok k zmluve o dielo Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno,
5. Zmluva o užívaní častí podperných bodov – Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava,
6. Odkúpenie nehnuteľného majetku od TSK Trenčín pod vybudovanými chodníkmi

a záchytným parkoviskom v obci Otrhánky do výlučného vlastníctva obce,
7. Schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena na pozemku p.č.
859/2 o výmere 10937m2 vo vlastníctve TSK, Trenčín v prospech obce,
8. Upozornenie prokurátora preskúmania VZN o podmienkach držania psov na území
obce Otrhánky č. 53/2014,
9. Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN obce č. 53/2014, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území Obce Otrhánky
10. Diskusia,
11.Rôzne: - Žiadosť k projektu Kamerový systém
- Žiadosť k projektu vybudovania detského ihriska
12.Návrh na uznesenie,
13.Záver.

Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
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.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bol zvolený p. Martin Slovák, za
členov Ing. Januška Vladimír a p. Smolka Milan, za overovateľov zápisnice p. Smolka Milan
a Ing.Januška Vladimír, za zapisovateľku zápisnice bola určená Hašpicová Gabriela.
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Martin
Proti: 0

Zdržal sa:0

3. Dodatok k zmluve o dielo PIA STAMAT, Trenčín
Starosta oboznámil poslancov s uvedeným dodatkom, ktorý je potrebný pri výkone auditu
k projektu vybudovania chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska, aby projektant
Ing. Malast – PIA STAMAT strpel výkon kontroly auditu z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry.
Uvedený dodatok poslanci zobrali na vedomie:
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Martin

4.Dodatok k zmluve o dielo Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno
Starosta oboznámil poslancov s uvedeným dodatkom, ktorý je potrebný pri výkone auditu
k projektu vybudovania chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska, aby Premier
Consulting EU, s.r.o. Komárno strpel výkon kontroly auditu z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry.
Uvedený dodatok poslanci zobrali na vedomie:
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Martin
Proti: 0

Zdržal sa:0
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5. Zmluva o užívaní častí podperných bodov so Západoslovenskou distribučnou, a.s.
Bratislava
Na ustanovujúcom zasadnutí OZ ako je uvedené v zápisnici zo dňa 10.12. 2018 v bode 20.
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie
kriminality, kde obci boli poskytnuté finančné prostriedky na MERAČ RÝCHLOSTI
a v nadväznosti na uvedenú zmluvu je potrebné schválenie Zmluvy o užívaní časti
podperných bodov so Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava pre predmetný projekt.
Poslanci zmluvu schválili nasledovne:
Za: 3 Ing. Januška Vladimír

Hlasovanie:

Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0 Zdržal sa: 0

6. Odkúpenie nehnuteľného majetku od TSK Trenčín pod vybudovanými chodníkmi
a záchytným parkoviskom v obci Otrhánky do výlučného vlastníctva obce
Starosta obce oboznámil poslancov vo veci odkúpenia nehnuteľného majetku od TSK
Trenčín pod už vybudovanými chodníkmi a záchytným parkoviskom v obci Otrhánky do
výlučného vlastníctva obce
katastrálne územie Otrhánky, parcely registra „C“
- pozemok
plocha
- pozemok
plocha
- pozemok
plocha
- pozemok
plocha

parc. č. 859/4
a nádvorie,
parc. č. 859/5
a nádvorie,
parc. č. 859/6
a nádvorie,
parc. č. 859/7
a nádvorie,

o výmere 84 m2, druh pozemku zastavaná
o výmere

5 m2, druh pozemku zastavaná

o výmere 350 m2, druh pozemku zastavaná
o výmere 35 m2, druh pozemku zastavaná

vytvorené Geometrickým plánom č. 36316709-89/18 na zameranie inžinierskych
stavieb na parc. č. 859/2, 683/6, 683/7, 859/4 – 859/6, oddelenie nehnuteľ. parc.
č. 859/7 a vyznačenie vecných bremien na parc. č. 859/2, vyhotoveného dňa
26.9.2018 Ing. Máriom Nikom, GSK, majetkoprávny servis, s.r.o. SNP 1599/1, 957
01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 316 709, úradne overeného Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 07.11.2018 pod číslom
417/2018, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 859/2
o výmere 10937 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného
v časti A: Majetková podstata na LV č. 298.
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do výlučného vlastníctva Obce Otrhánky, 956 55 Otrhánky č. 9, IČO: 00800015 v podiele
1/1,
za kúpnu cenu vo výške 211,00 EUR(slovom: dvestojedenásť eur).
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0 Zdržal sa: 0

7. Schválenie jednorazovej náhrady za riadenie vecného bremena na pozemku p.č. 859/2
o výmere 10937 m2 vo vlastníctve TSK, Trenčín v prospech obce

Starosta obce oboznámil poslancov so schválením jednorazovej náhrady za zriadenie
vecného bremena na pozemku parc. č. 859/2 o výmere 10937 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 298 k. ú. Otrhánky vo vlastníctve
Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
v prospech Obce Otrhánky , 956 55 Otrhánky č. 9, IČO: 00800015
-

v rozsahu dielu č. 7 vo výmere 10 m2 - prechod osôb pešo,

-

v rozsahu dielu č. 8 vo výmere 16 m2 - prechod osôb pešo a prejazd vozidiel z
dôvodu prístupu k pozemkom registra „C“ parc. č. 683/7 a 683/1,

podľa Geometrického plánu č. 36316709-89/18 na zameranie inžinierskych stavieb na
parc. č. 859/2, 683/6, 683/7, 859/4 – 859/6, oddelenie nehnuteľ. parc. č. 859/7
a vyznačenie vecných bremien na parc. č. 859/2, vyhotoveného dňa 26.9.2018 Ing.
Máriom Nikom, GSK, majetkoprávny servis, s.r.o. SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, IČO: 36 316 709, úradne overeného Okresným úradom Bánovce nad
Bebravou, katastrálnym odborom dňa 07.11.2018
pod číslom 417/2018,
-

na dobu neurčitú
vo výške 5,00 EUR/m2, čo je pri výmere 26 m2 jednorazová náhrada celkom
vo výške 130,00 EUR(slovom: stotridsať eur).

Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0 Zdržal sa: 0
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8. Upozornenie prokurátora preskúmania VZN o podmienkach držania psov na území
obce Otrhánky č. 53/2014,
Starosta obce predložil poslancom uvedené upozornenia prokurátora zo dňa
04.02.2019 .
Poslanci uvedené upozornenie zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0 Zdržal sa: 0

9.Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN obce č. 53/2014, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území Obce Otrhánky
Na základe upozornenia prokurátora k VZN č. 53/2014 o podmienkach držania psov na
území obce Otrhánky starosta predložil poslancom Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 53/2014
o podmienkach držania psov, kde s účinnosťou od 01.01. 2017 bol pojem „pes vodiaci“
nahradený pojmom „pes so špeciálnym výcvikom“, to znamená, že v článku 2 Základné
pojmy č. 1. bod f/ VZN č. 53/2014 sa vypúšťa pojem „pes vodiaci“ a nahrádza sa znením
„pes so špeciálnym výcvikom“.
Dodatok nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v obci.
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0 Zdržal sa: 0
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10.Diskusia
V rámci diskusie neboli podané žiadne pripomienky zo strany poslancov.
Starosta obce všetkým poslancom poďakoval za príkladný prístup počas príprav a organizácie
Valentínskeho plesu 2019. Taktiež vyslovil poďakovanie aj našim mamičkám, ktoré nám opäť
pomáhali. Starosta tiež ďakoval kuchárke a pomocníčkam v kuchyni. Viacerí sa potešili z tomboly a
všetkých nás pobavila scénka, ktorej autorkou bola p. Cagáňová Janka. Tiež hodnotil výbornú úroveň
samotného plesu, o čom svedčalo aj poďakovanie prítomných starostovi obce za príjemnú atmosféru
počas plesu. Fotografie sú zverejnené na stránke obce.
Tiež starosta obce ďakoval mamičkám, ktoré zorganizovali fašiangový sprievod po obci.

11.Rôzne:
-Žiadosť k projektu kamerový systém
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou na kamerový systém v obci v projekte
PREVENCIA KRIMINALITY NA ROK 2019. Rozpočet projektu celkové výdavky sú
17 518,40 €, kde spoluúčasť z obce je 20% z vlastných zdrojov t.j. 3503,68 € .
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0 Zdržal sa: 0

-Žiadosť k projektu vybudovania detského ihriska
Starosta predložil žiadosť o vybudovanie detského ihriska v projekte z Úradu vlády, podprogram 2,
kde rozpočet projektu je 11 212 € a výdavky z vlastných zdrojov predstavujú 1 730€.
Hlasovanie:

Za: 3 Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0 Zdržal sa: 0

12.Návrh na uznesenie
Návrh predniesol starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky a následne bol
schválený.
13. Záver
Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
riadne zasadnutie OZ v Otrhánkach.
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Overovatelia zápisnice: Smolka Milan
Ing. Januška Vladimír
Zapísala: Gabriela Hašpicová

Vyvesené: 27.02.2019
Zvesené:

Ján Strempek
starosta obce

