ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 01.02.2013 o 17.00
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 navrhol starosta
obce p. Ivanu Šutiakovú a p. Milana Strempeka.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej komisie: pána poslanca
Ľubomíra Baca ako predsedu, pani poslankyňu Ing. Annu Bacovú a pani poslankyňu Ivanu
Šutiakovú ako členov.
Hlasovanie:
Za: 4
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.

PROGRAM
1. Kontrola plnenia uznesení zo 16. zasadania OZ
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
3. Prejednanie Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
4. Prejednanie Rozpočtu na rok 2013
5. Prejednanie VZN o ochrane drevín v našej obci
6. Organizačné záležitosti
7. Interpelácie poslancov na starostu obce
8. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
9. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek zástupca starostu
a skonštatoval, že neboli uložené úlohy obecnému úradu.
2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že podanú Žiadosť
o finančnú podporu formou dotácie na dokončenie vodovodu nám z Environmentálneho
fondu vrátili opraviť, pretože nesúhlasia metre vybudovaných vodovodných rozvodov.
Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že v mesiaci november sa konala
Katarínska zábava. Aj napriek menšej účasti sa občania zabavili.
Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci v tomto bode poďakoval p. poslancom Milanovi
Strempekovi, p. Ľubomírovi Bacovi a občanovi Ivanovi Flimelovi za pomoc pri stavaní
stromčeka pri miestnom kostolíku. Taktiež podotkol, že do našej obce pán starosta doviezol
Betlehémske svetlo, pre ktoré si občania chodili do kostolíka v Štedrý deň.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci usporiadali na Silvestra zábavu.
Účasť bola nízka.
Pán starosta podotkol, že p. Ján Šutiak začal vyrovnávať a obkladať schody
v kultúrnom dome. Taktiež informoval, že by bolo potrebné opraviť padajúcu omietku
v kuchyni. Poukázal na zatekanie strechy v sále kultúrneho domu, čo spôsobuje vlhnutie sály

a následné plesnenie stien. Po úprave kuchyne v kultúrnom dome, pán starosta navrhol
vypracovať skrinku na obecný riad.
Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že pripravuje ďalšie číslo
Otrhánskych zvestí a požiadal poslancov, aby svojimi príspevkami tiež prispeli do
spomínaných novín.
3./ Prejednanie Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
V tomto bode sa prítomní poslanci vyjadrovali k podanej žiadosti p. Tomáša Jakala
o odkúpenie obecného pozemku. Poslanci boli obhliadnuť miesto, o ktoré má p. Tomáš Jakal
záujem. Po prejednaní všetkých skutočností sa prítomní poslanci dohodli odpredať obecný
pozemok p. Jakalovi za trhovú cenu a za podmienok, že všetky náklady spojené s prepisom
a zápisom do katastra, náklady na vytýčenie geometrického plánu bude hradiť kupujúci,
v tomto prípade p. Tomáš Jakal. Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Prejednanie Rozpočtu na rok 2013
V tomto bode pani Ivana Šutiaková ako predseda komisie pre rozpočet a verejný
poriadok podala správu zo zasadania komisie a skonštatovala, že predložený Návrh rozpočtu
na rok 2013 bol vypracovaný v súlade s rozpočtovými pravidlami a doporučila poslancom
schváliť Návrh rozpočtu na rok 2013. K tomuto bodu sa vyjadrila p. Ing. Jana Kubicová ako
hlavná kontrolórka obce Otrhánky vo svojom Stanovisku hlavného kontrolóra k Návrhu
rozpočtu obce Otrhánky na rok 2013. Pani hlavná kontrolórka na základe skutočností
uvedených v stanovisku, doporučuje predložený „Návrh rozpočtu Obce Otrhánky na rok
2013“ obecnému zastupiteľstvu v Otrhánkach schváliť. Prítomní poslanci Návrh rozpočtu na
rok 2013 schválili a Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Otrhánky na rok
2013 vzali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Prejednanie VZN o ochrane drevín v našej obci
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta. Prítomní poslanci nemali námietky
a VZN o ochrane drevín v našej obci schválili:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
6/ Organizačné záležitosti
Pán starosta prítomných poslancov informoval, že sa blíži termín uskutočnenia
kultúrneho podujatia, ktorý organizuje obec každoročne – Posedenie pri vatre. Požiadal
poslancov o pomoc pri organizovaní a tiež podotkol, že hudbu na túto akciu už zabezpečil.
Poslanci navrhovali, aby sa akcia Posedenie pri vatre uskutočnila v sobotu 4.5.2013.
Pán RNDr. Ladislav Gieci starosta obce Otrhánky znova upozornil prítomných
poslancov, že rok 2013 je významným rokom pre našu obec. Jedná sa o písomné zmienky
o našej obci a to 820–te výročie nepriamej písomnej zmienky o obci a 415-tu najstaršiu
písomnú zmienku o našej obci. Prítomní poslanci navrhovali termín, kedy usporiadať oslavy.
Termín konania osláv poslanci schválili na 5. a 6. júla 2013. Pán starosta požiadal poslancov,
aby zabezpečili rôzne kapely, spevokoly a vytvorili program osláv.
Prítomní poslanci súhlasili s termínom usporiadania osláv a hlasovali:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán starosta navrhol vylúčiť 60–ročných občanov – jubilantov z udeľovania
darčekov, poukážok, z dôvodu, že v súčasnej dobe je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov.
Navrhol 65–ročných občanov obdarúvať darčekmi, alebo poukážkou pre jubilantov a 62-

ročných občanov pozývať na kultúrnu akciu Stretnutie dôchodcov. Poslanci sa k tejto téme
vyjadrovali a napokon súhlasili s návrhom.
Pán starosta informoval, že je potrebné vybrať firmu na rekonštrukciu opadajúcej
omietky a úpravu stien v kuchyni kultúrneho domu. Navrhol členov komisie, ktorá sa bude
zaoberať výberom z došlých ponúk. Pán starosta navrhol komisiu v zložení: Ing. Anna
Bacová ako predseda a p. Ľubomír Baco a p. Ivana Šutiaková ako členovia. Takto navrhnutú
komisiu poslanci schválili hlasovaním:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán starosta oboznámil prítomných s vykonanými kontrolami, ktoré previedla p. Ing.
Jana Kubicová hlavná kontrolórka obce.
Pán Ľubomír Baco ako zástupca DHZ oboznámil poslancov, že členské za svojich
členov zaplatia a nebudú žiadať obec o spoluúčasť.
8./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu
obce.
Pani Ing. Anna Bacová poukázala na úpravu plochy pri miestnom cintoríne a pri
miestnom kostole na parkovisko. Taktiež poukázala na zakúpenie nového elektrického
sporáka, umývadiel, vodovodných batérií v kuchyni v kultúrnom dome. K úprave plochy
podal vysvetlenie p. Milan Strempek a pán starosta navrhol zistiť ceny spomínaných
zariadení, ktoré by bolo potrebné vymeniť v kuchyni kultúrneho domu.
9./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa zúčastnili občania, ktorí sa informovali o pripravovaných
prestavbách v kultúrnom dome a prestavbe starého pohostinstva na obchod. Vysvetlenie
občanom podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci.
10./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom
za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ivana Šutiaková
Milan Strempek

Zapísala: Zuzana Mokryšová

Milan Strempek
zástupca starostu

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce

