ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 28.08.2013 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 navrhol starosta
obce p. Ľubomíra Baca a p. Ing. Annu Bacovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej komisie: pána poslanca Milana
Strempeka ako predsedu, pána poslanca Ľubomíra Baca 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. Takto navrhnutý
program bol odsúhlasený.

PROGRAM
1. Kontrola plnenia uznesení z 20. zasadania OZ
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
3. Prejednanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Otrhánky
4. Informatívna správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2013
5. Prejednanie Zmluvy o dielo – strecha KD
6. Prejednanie Nájomnej zmluvy – internet
7. Organizačné záležitosti a organizácia Osláv obce
8. Interpelácie poslancov na starostu obce
9. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
10. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani Ing. Anna Bacová a skonštatovala, že
uložená úloha obecnému úradu pripraviť VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území obce Otrhánky bola splnená. Pán starosta informoval prítomných poslancov
o uskutočnení jednania s predstaviteľmi PD Veľké Chlievany o možnosti umiestnenia rampy
pri vstupe na pozemok pri vysielači. Predstavitelia PD by takúto možnosť privítali a vyšli by
v ústrety. Týmto bol splnený bod C/2 uznesenia č. 20/2013.
2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že Obec Otrhánky
pracuje na dokladovaní časti vodovodu, ktorá sa bude budovať z poskytnutej finančnej
podpory. Treba dokladovať položkovité rozpočty od roku 1994. Taktiež treba dokladovať
časť vodovodu, ktorá bude financovaná z úveru.
Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že projekt Vodovod Otrhánky –
Haláčovce je rozdelený. Je potrebné sa ešte dohodnúť, v akej miere budú obce znášať
prípadné opravy spoločných časti vodovodu – čerpacia stanica a hlavné potrubie od čerpacej
stanice po obec Otrhánky.

Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci v tomto bode informoval, že projekt na spevnenie
plochy pri miestnom cintoríne je hotový a môže sa začať s úpravou plochy.
Taktiež pán starosta v tomto bode informoval, že je uskutočnená rekonštrukcia
a izolácia strechy na kultúrnom dome. Cena za vykonanie diela sa navýšila o 200,00 €, čo
predstavuje navýšenie hrúbky polystyrénu o 2 cm (z pôvodných 8 cm na 10 cm).
3./ Prejednanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce
Otrhánky
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Poslanci nemali
k návrhu VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Otrhánky žiadne
pripomienky a pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Informatívna správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2013
Vysvetlenie v tomto bode podala pani Ing. Jana Kubicová – hlavný kontrolór obce
Otrhánky. Poslanci nemali k Informatívnej správe žiadne pripomienky a zobrali ju na
vedomie
5./ Prejednanie Zmluvy o dielo – strecha KD
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Poslanci nemali
k návrhu Zmluvy o dielo žiadne pripomienky a pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
6./ Prejednanie Nájomnej zmluvy - internet
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Poslanci nemali
k návrhu Nájomnej zmluvy o prenájme miesta na streche KD na užívanie za účelom
umiestnenia antény slúžiacej na šírenie signál žiadne pripomienky a následne pristúpili
k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
7./ Organizačné záležitosti a organizácia Osláv obce
Pán starosta upozornil na uskutočnenie podujatia Oslavy obce. Tento bod sa
zameriaval hlavne na organizáciu a program spomínanej udalosti. Pán RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce Otrhánky oboznámil prítomných poslancov s programom osláv: Oslavy začnú
o 11,00 hod. slávnostnou svätou omšou. V kultúrnom dome bude prichystaný slávnostný
obed, na ktorý sú pozvaní poslanci OZ, pán farár Mgr. Stanislav Štefánik, starostovia
okolitých obcí a ďalší hostia. Ďalej pán starosta obce informoval, že na poobedňajšie
vystúpenia sú zabezpečené takéto skupiny: Boboťanka, Amadeo, Salco, rôzni heligonkári
a hlavným hosťom osláv je Jadranka. Tri kotle gulášu z diviny bude variť pán Marián
Dobierka, vydávať guláš bude slečna Hana Bacová a Ľuboš Mačas. V bufete bude predávať
pani Ľudmila Begáňová a Janka Flimelová a čapovať pivo bude pani Eva Bobušová.
Reklamné predmety bude predávať Ing. Danka Jakálová.
8./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu
obce.
Pán Milan Strempek navrhol zakúpiť stĺpiky a pletivo okolo miestneho cintorína. Páni
Ján Šutiak a Róbert Ďurkáč sa podujali, že oplotenie uskutočnia svojpomocne a bez nároku na
odmenu.

9./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa nezúčastnili občania.
10./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom
za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Baco
Ing. Anna Bacová

Zapísala: Zuzana Mokryšová

Milan Strempek
zástupca starostu

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce

