ZÁPISNICA
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 14.02.2014 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
všetci piati 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 Ing.
Milana Nika ako predsedu, pána poslanca Ľubomíra Baca a pani poslankyňu Ivanu
Šutiakovú ako členov.
Hlasovanie:
Za: 5
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 26. zasadania OZ
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
3. Voľba prísediaceho na Okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou
4. Prejednanie Záverečného účtu obce Otrhánky za rok 2013
5. Organizačné záležitosti
6. Interpelácie poslancov na starostu obce
7. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
8. Záver
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek a skonštatoval, že uložená
úloha z ostatného zasadania bola splnená ohľadom zažiadania vyjadrenia predsedovi
Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou ku kandidátovi na prísediaceho p. Milana
Strempeka.
2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že na neidentifikované
hrobové miesta, alebo aj na hroby, na ktoré neboli podpísané nájomné zmluvy a doposiaľ
neboli vykonané úhrady nájmu za cintorínske miesto, boli nalepené výzvy na náhrobné
kamene. Mnoho pozostalých už uhradili nájom za cintorínske miesto, podpísali nájomné
zmluvy a niektoré identifikovali neznáme hroby.

Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci informoval, že prebehla kontrola
z Environmentálneho fondu na oprávnenosť výdavkoch, na aký účel bola dotácia poskytnutá.
Pán starosta poukázal na organizáciu športových akcií v mesiaci január: turnaj
v kolkoch, stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce, turnaj v hre Dáma. Pán starosta
poďakoval poslancom, ktorí pomáhali tieto športové podujatia zorganizovať.
3./ Voľba prísediaceho na Okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Informoval, že
poslanci obecného zastupiteľstva volia navrhnutého člena, v tomto prípade p. Milana
Strempeka za prísediaceho na Okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou na volebné
obdobie 2014 - 2018. Následne pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Prejednanie Záverečného účtu obce Otrhánky za rok 2013
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci a taktiež prečítal
Stanovisko k záverečnému účtu obce od hlavnej kontrolórky, ktorá sa zasadania nezúčastnila.
Poslanci nemali k návrhu Záverečného účtu obce Otrhánky za rok 2013 žiadne pripomienky.
Pristúpili k hlasovaniu a Záverečný účet Obce Otrhánky a celoročné hospodárenie schválili
bez výhrad:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Organizačné záležitosti
Pán starosta upozornil na potrebu Zmluvy o nájme medzi Obcou Otrhánky a DHZ
Otrhánky na osobné vozidlo značky Škoda Felícia a prítomným poslancom predložil návrh
takejto zmluvy. Poslanci túto zmluvu o nájme schválili hlasovaním:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Hlavná kontrolórka taktiež doručila Informatívnu správu o plnení kontrolnej činnosti za
II. polrok 2013, ktorá bola prejednaná v tomto bode a prítomní poslanci ju zobrali na
vedomie.
Taktiež v tomto bode pán starosta informoval prítomných poslancov, že je potrebné
schváliť navrhnutého člena DHZ p. Vladimíra Flimela ml. na funkciu veliteľa DHZ Otrhánky.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán starosta informoval o Dodatku k zmluve s firmou Eko-Hunka na zber, prepravu
a zneškodnenie komunálneho odpadu. Podotkol na chyby v zmluve a nevýhodné podmienky
pre našu obce. Navrhol preto dodatok k zmluve neschváliť a ešte raz prejednať podmienky
zmluvy s predstaviteľmi firmy Eko-Hunka podľa výhodnejších požiadaviek poslancov pre
obec.
Taktiež pán starosta podal vysvetlenie o uskutočnení rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Pán starosta v tomto bode predniesol návrh na výstavbu multifunkčného ihriska na
mieste terajšieho ihriska v našej obci.

6./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o organizácii na kultúrnej
akcii Obecnej zabíjačky, ktorá sa uskutoční 21. a 22.02.2014 pri kultúrnom dome v
Otrhánkach. Tento bod sa zameriaval hlavne na organizáciu a program spomínanej udalosti.
7./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa nezúčastnili občania.
8./ 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

