ZÁPISNICA
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 25.10.2013 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. Milana Strempeka a p. Ivanu Šutiakovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej komisie: pána poslanca
Ľubomíra Baca ako predsedu, pána poslanca Milana Strempeka a pani poslankyňu Ing.
Annu Bacovú 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 23. zasadania OZ
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
3. Prejednanie ponuky firmy Prospect na vybudovanie nájomných bytov z budovy
bývalého pohostinstva
4. Organizačné záležitosti
5. Interpelácie poslancov na starostu obce
6. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
7. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek a skonštatoval, že obecnému
úradu nebola uložená žiadna úloha.
2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že znova bola podaná
Žiadosť o podporu na dobudovanie vodovodu na Environmentálny fond.
Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že Západoslovenská vodárenská
spoločnosť nám poslala ponuku, že by spoločnosť odkúpila skolaudovanú stavbu Vodovod
Otrhánky – Haláčovce
Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci v tomto bode taktiež informoval, že kultúrnospoločenskej akcie Osláv obce sa zúčastnil veľký počet občanov aj návštevníkov. Pán starosta
vyjadril spokojnosť s priebehom akcie a poďakoval všetkým, čo sa o dobrý priebeh zaslúžili.
Taktiež pán starosta v tomto bode informoval, že sa uskutočnilo Stretnutie dôchodcov.
Na kultúrnej akcii bola dobrá účasť dôchodcov a jubilantov. Bolo zabezpečené občerstvenie,
guláš a reprezentatívne darčeky pre každého dôchodcu. Na počúvanie a do tanca bola
zabezpečená hudobná produkcia Alafil z obce Bobot. Pán starosta poďakoval všetkým, ktorí
túto spoločenskú akciu pomáhali pripraviť.

3./ Prejednanie ponuky firmy Prospect na vybudovanie nájomných bytov z budovy
bývalého pohostinstva
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Informoval, že
spomínaná firma neposlala novú Zmluvu do termínu, takže oslovil druhú firmu z Bánoviec
nad Bebravou, aby vypracovala rozpočet a projekty na prestavbu bývalého pohostinstva na
nájomné byty. Poslanci nesúhlasili so znením Zmluvy o nadstavbe a prístavbe od firmy
Prospect a pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 2/2013
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Poslanci nemali
k návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2013 žiadne pripomienky a pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Organizačné záležitosti a organizácia Osláv obce
Pán starosta upozornil na identifikáciu hrobových miest. Podotkol, že je ešte dosť
neidentifikovaných hrobových miest, nie sú podpísané nájomné zmluvy a nie sú vykonané
úhrady nájmu za cintorínske miesto. Navrhol nalepiť výzvu na náhrobný neidentifikovaný
hrob pred Sviatkom všetkých svätých, aby sa pozostalí informovali na obecnom úrade
o nápravu.
6./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu
obce.
Pani Ing. Anna Bacová sa informovala o rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Vysvetlenie jej podal pán starosta.
7./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
V tomto bode sa pán Vladimír Januška informoval o budovaní vodovodných prípojok na
rozvádzacom potrubí Rad A- 2-2. Vysvetlenie mu podali pán Milan Strempek a pán starosta.
Taktiež sa pán Marek Strempek v tomto bode informoval o realizácii nadstavby a prístavby
nájomných bytov. Informácie podali pán Milan Strempek a pán starosta RNDr. Ladislav
Gieci.
8./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom
za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice: Milan Strempek
Ivana Šutiaková

Zapísala: Zuzana Mokryšová

Milan Strempek
zástupca starostu

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce

