ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 17.02.2011
o 18.00 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
štyria poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil starosta
obce p. Milana Strempeka a p. poslankyňu Ing. Annu Bacovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana
Mokryšová. Starosta obce určil týchto členov Návrhovej komisie: pani paslankyňu Ivanu
Šutiakovú ako predsedu, pána poslanca Milana Strempeka a pána poslanca Ľubomíra Baca.
V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K návrhu neboli
podané žiadne pripomienky, tento bol odsúhlasený.

PROGRAM
1. Prejednanie Zmluvy o prevádzkovaní vodovodu Otrhánky – Haláčovce so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
2. Prejednanie návrhu VZN o verejnom vodovode a návrh Zmluvy o dodávke vody
s odberateľmi
3. Prejednanie poplatkov za poskytnuté služby obcou Otrhánky
4. Schválenie Zásad odmeňovania volených funkcionárov
5. Prenájom osobného automobilu
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Hlasovanie

Za: 4

Proti: 0

1. Prejednanie Zmluvy o prevádzkovaní vodovodu Otrhánky – Haláčovce so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
V priebehu tohto mesiaca sa p. starosta zúčastnil rokovania s riaditeľom Západoslovenskej
vodohospodárskej spoločnosti v Topoľčanoch, kde sa dohodli na prevádzkovaní Vodovodu
Otrhánky – Haláčovce Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Prevádzkovanie by sa
malo uskutočniť v čo najkratšom čase, po schválení Zmluvy o prevádzkovaní vodovodu
Otrhánky – Haláčovce na tomto mimoriadnom zasadaní.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Prejednanie návrhu VZN o verejnom vodovode a návrh Zmluvy o dodávke vody
s odberateľmi
V súlade s predchádzajúcim bodom, pán starosta podal návrh na schválenie VZN o verejnom
vodovode, pretože zatiaľ je Obec Otrhánky prevádzkovateľom spomínaného verejného
vodovodu obcí Otrhánky, Haláčovce. Na základe VZN o verejnom vodovode je možné od
občanov – odberateľov vody vybrať úhradu za doteraz spotrebovanú vodu. Na základe
Zmluvy o dodávke vody vystavíme odberateľom platobný poukaz na spotrebovanú vodu,
ktorú v dnešných dňoch opisovali páni Milan Strempek a Ján Gašpar. Títo občania tiež
plombovali vodomery a kontrolovali, prípadne odstránili menšie poruchy.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Prejednanie poplatkov za poskytnuté služby obcou Otrhánky
Pán starosta obce navrhol zvýšiť miestne poplatky za poskytnuté služby obcou Otrhánky.
Jedná sa hlavne o nájom zasadačky na reklamné akcie a nájom kultúrneho domu na rodinné
oslavy, svadby, kary, tanečné zábavy. Prítomní poslanci sa vyjadrovali k podanému návrhu.
K tomuto bodu sa vyjadrovali prítomní poslanci
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Schválenie Zásad odmeňovania volených funkcionárov
Pán starosta obce RNDr. Ladislav Gieci podotkol, že je potrebné schváliť Zásady
odmeňovania volených predstaviteľov, pretože sa zmenili odvody. Z takejto odmeny poslanca
je povinnosť Obce Otrhánky ako zamestnávateľa, ale aj povinnosť zamestnanca – poslanca,
odviesť odvody do sociálnej poisťovne - dôchodkové poistenie a úrazové poistenie. Podaný
návrh bol schválený.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Prenájom osobného automobilu
Pán starosta obce informoval poslancov o možnosti dať do prenájmu osobný automobil Škoda
Felícia Obci Veľké Chlievany, ktorá má záujem o spomínaný automobil. Taktiež má záujem
prenajať si automobil Stolnotenisový klub Sokol v Otrhánkach. Prítomní poslanci rozhodli, že
sa osobný automobil dá do prenájmu STK Sokol Otrhánky. Taktiež bude k dispozícii
dobrovoľným hasičom obce Otrhánky v prípade poruchy doterajšieho automobilu.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Diskusia
V tomto bode vystúpil pán starosta RNDr. Ladislav Gieci a informoval všetkých
prítomných o podaných projektoch o finančné dotácie na viacúčelové ihrisko a na bezdrôtové
ozvučenie miestneho rozhlasu v obci Otrhánky.
Ďalej tiež informoval, že sa zúčastnil jednania s pánom Ľubomírom Strempekom ml.
o výmene pozemkov pri obchode. Pán starosta navrhol pánovi Ľubomírovi Strempekovi ml.
výmenu pozemkov ako to bolo dohodnuté s poslancami z minulého volebného obdobia, avšak
finančné náklady pri výmene pozemkov budú znášať obidve strany v polovici.
Taktiež vystúpil pán Peter Jakál a navrhol, aby sa stromy, ktoré budú vadiť pri realizácii
projektu na viacúčelové ihrisko, vypílili v tomto období, lebo vo vegetačnom období to
príslušný úrad Životného prostredia nepovolí.
Pán František Mikloš podotkol, že v prípade poruchy na vodovode už v obci Biskupice,
alebo v obci Veľké Chlievany, nebude dodávaná voda ani do našej obce Otrhánky.
7. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom
a občanom obce Otrhánky za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ing Anna Bacová
Milan Strempek
Zapísala: Zuzana Mokryšová

Milan Strempek
zástupca starostu

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.02.2011 o 18,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach
-----------------------------------–––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––------------------Obecné zastupiteľstvo po prejednaní všetkých bodov programu:
A./ BERIE NA VEDOMIE
-

Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu
Prenájom osobného vozidla STK–u Sokol Otrhánky
Dohodu pri vypracovaní Zámennej zmluvy, že finančné náklady
zámenou budú znášať rovnakým dielom obidve zúčastnené strany

spojené so

B./ SCHVAĽUJE
-

-

návrh zmluvy o prevádzkovaní, ktorou Obec Otrhánky odovzdáva vodohospodársky
majetok Obce Otrhánky na dobu neurčitú za podmienok stanovených v Zmluve do
prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VZN o verejnom vodovode
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zásady odmeňovania volených funkcionárov
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Miestne poplatky za služby poskytované Obcou Otrhánky
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

B./ UKLADÁ obecnému úradu
-

vypracovať Zámennú zmluvu na výmenu pozemkov medzi Obcou Otrhánky a p.
Ľubomírom Strempekom ml.: z parc. 454 o výmere 740 m2 (vlastníkom je Obec
Otrhánky) previesť do vlastníctva p. Ľubomíra Strempeka ml. 90 m2 a z parc. č.
455/3 o výmere 248 m2 (vlastníkom je p. Ľubomír Strempek ml.) previesť do
vlastníctva Obce Otrhánky 206 m2.
Termín: do 30.06.2011

Vyvesené: 24.02.2011
Zvesené:

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce Otrhánky

