ZÁPISNICA
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 25.04.2014 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 traja
poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce p.
Ľubomíra Baca a p. Ing. Milana Nika.
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: 3
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 27. zasadania OZ
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
3. Prejednanie VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce
Otrhánky
4. Prevádzkovanie časti vodovodu A-2-2 ZsVS
5. Organizačné záležitosti
6. Interpelácie poslancov na starostu obce
7. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
8. Záver
Hlasovanie:
Za: 3
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 čiastočne. Stretnutie s pánom Deziderom Hunkom
ohľadom prejedania podmienok zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva sa nekonalo. Podmienky
a návrh na stretnutie boli dohodnuté len telefonicky. K dohodnutému stretnutiu doteraz
nedošlo.
2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že v žiadosti o finančnú
pomoc z Environmentálneho fondu na dobudovanie vodovodu sme neuspeli.

Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci ďalej informoval, že podľa zákona o odpadoch
sú obce povinné vypracovať Program odpadového hospodárstva, avšak ak vyprodukovaný
odpad presiahne 100 t za rok. Vyprodukovaný odpad z našej obce predstavuje ročne 70 – 80 t
ročne. Program odpadového hospodárstva sme neboli povinný vypracovať, čo potvrdil aj
vedúci odboru životného prostredia.
3./ Prejednanie VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území
Obce Otrhánky
Vysvetlenie v tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci. Informoval, že
prokurátor podal protest, ktorý pán starosta predniesol. Následne pristúpili prítomní poslanci
k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Prevádzkovanie časti vodovodu A-2-2 ZsVS
V tomto bode podal pán starosta RNDr. Ladislav Gieci návrh na prevádzkovanie
vybudovanej a skolaudovanej časti vodovodu A2-2 na dobu neurčitú za dohodnutých
podmienok Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Poslanci nemali k návrhu
prevádzkovania časti vodovodu žiadne pripomienky. Pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Organizačné záležitosti
Pán starosta upozornil na uskutočnenie kultúrnych akcií pre občanov v priebehu
mesiaca máj a počas tohto bodu zabezpečovali organizáciu na spomínaných akciách:
Posedenie pri vatre sa uskutoční 3.5.2014 so začiatkom o 17.00 hod. pri budove obecného
úradu a v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome
Deň matiek sa uskutoční 11.5.2014 so začiatkom o 15.00 hod. v kultúrnom dome
Počas tohto bodu prišla pani Ivana Šutiaková
Deň detí sa uskutoční 31.5.2014 so začiatkom o 13.00 hod. a o 16.00 hod. sa uskutoční
tradičný zápas Ženatí – Slobodní na miestnom ihrisku.
Taktiež v tomto bode pán starosta informoval prítomných poslancov, že je potrebné
schváliť plat starostu obce Otrhánky p. RNDr. Ladislava Gieciho s účinnosťou od 01.01.2014
podľa § 3 ods. 1 zák.č. 253/1994 Z.z. 1227,76 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z.
zvýšený o 3,33% to je 1269,00 €. Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán starosta informoval o Dohode o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre
voľného času Bánovce nad Bebravou deťom z našej obce v sume 15 € na 5 mesiacov, ktorú je
potrebné schváliť. Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Taktiež pán starosta poukázal na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zbere použitého
šatstva a následne poslanci hlasovali:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Pán starosta taktiež predniesol návrh Zmluvy o dodávke hygienických produktov
a následne poslanci hlasovali:

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

6./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o organizácii na kultúrnych
akciách, ktoré budú uskutočnené v mesiaci máj. Tento bod sa zameriaval hlavne na
organizáciu a program spomínaných kultúrnych udalostí.
7./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa zúčastnila p. Marta Jakalová, ktorá poukázala na potrebu opravy
komunikácie na družstvo. Na ceste je veľa výtlkov a dier, ktoré zostali po budovaní vodovodu
i od veľkých nákladných automobilov Poľnohospodárskeho družstva. Vysvetlenie
k interpelácii podal pán starosta a pán Milan Strempek. Taktiež poukázala na potrebu
vypílenia stromu (tuje) na miestnom cintoríne, pretože ohrozuje blízke hroby. Pán starosta
informoval, že táto interpelácia je v štádiu riešenia. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj
pani Oľga Janušková, ktorá sa dopytovala na zmenu projektu vybudovania časti vodovodu.
Pán starosta vysvetlil, prečo nastala zmena v projekte vybudovanej časti vodovodu.
8./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom
za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Baco
Ing. Milan Niko

Zapísala: Zuzana Mokryšová

Milan Strempek
zástupca starostu

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce

