ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.8.2017 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach

Prítomní:
Neprítomní:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania,
4. Zmluva so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Nitra,
5.Zmluva o poskytovaní služieb s MAPA Slovakia Digital, s.r.o Bratislava,
6.Dodatok k Zmluve na dodávku zemného plynu s V-Elektra Slovakia, s.r.o.,
7.Úprava rozpočtu č. 2/2017,
8.Rôzne:
-Návrh na opravu starého Pohostinstva, úprava areálu pri OcÚ- betonáž
9. Diskusia,
10.Návrh na uznesenie,
11. Záver.

Hlasovanie:

Za:3 Baco, Flimelová, Petruš
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý úvodom privítal
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, predsedu a členov návrhovej komisie
a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 3 poslanci, takže
zasadnutie je uznášania schopné.
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2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bola zvolená p.Mária Flimelová,
za členov p.Ľubomír Baco a p.Jozef Petruš, za overovateľov zápisnice p.Baco Ľubomír a p.
Petruš Jozef, za zapisovateľku zápisnice bola určená Hašpicová Gabriela.

Za: 3 Baco Ľubomír

Hlasovanie:

Flimelová Mária
Petruš Jozef
Proti: 0

Zdržal sa:0

3.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
Starosta prítomných oboznámil, že zmluva o zmene investora so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou Nitra je stále v rukách právnikov. Po vyriešení všetkých
podmienok danej zmluvy bude zvolané zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o jej schválení.
4.Zmluva so Západoslovenkou vodárenskou spoločnosťou Nitra
Starosta obce oboznámil poslancov s postupom právnikov a Západoslovenkou vodárenskou
spoločnosťou Nitra. Vyjadrenia uvedenej zmluvy o zmene investora zobralo obecné zastupiteľstvo
na vedomie a jej schválenie prebehne po záveroch vyjadrení právnika vodárenskej spoločnosti.
Hlasovanie:

Za: 3

Baco Ľubomír
Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0

Zdržal sa:0

5. Zmluva o poskytovaní služieb s MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Bratislava
Starosta obce predložil zmluvu poslancom, kde ich oboznámil so softvérovým produktom
s názvom „mOBEC verzia 2.0“. Toto Dielo je určené na vizualizáciu katastra, územného
plánu, inžinierskych sietí, inštitúcií a iných dát na podklade digitálnych máp našej obce.
Podmienky k uvedenej zmluve a jej obsah poslanci schválili nasledovne:
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Hlasovanie:

Za: 3 Baco Ľubomír
Petruš Jozef
Flimelová Mária
Proti: 0

Zdržal sa:0

6.Dodatok k Zmluve na dodávku zemného plynu s V-Elektra Slovakia, s.r.o. Martin
Starosta obce oboznámil poslancov s dodatkom zmluvy. Poslanci súhlasili s pokračovaním
dodávok zemného plynu od 1.1.2018 od V-Elektra Slovakia, s.r.o. Martin.
Hlasovanie:

Za: 3 Baco Ľubomír
Petruš Jozef
Flimelová Mária
Proti: 0 Zdržal sa: 0

7. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 2/2017:
P:

EK
121001
121002
121003
133001
133013
312001
454001

KZ
41
41
41
41
41
111
46

suma v €
1037,15
953,35
3,25
4,00
351,64
700,00
17 829,50

názov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za byty
Daň za psa
Daň za TKO
Zo štát.rozpočtu DHZ
RF z r. 2016

SPOLU PRÍJMY: 20.878,89 €
V:
EK

KZ

suma v €

637004

41

633006
635006
717001

111
46
46

SPOLU VÝDAJE: 20.878,89€

názov

2 349,39 Všeob.služby, prístr.OcÚ
DHZ všeobecný
700,00 materiál
5000,00 Rutinná a štand. údržba budovy
12 829,50 Realizácia nových stavieb OcÚ
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Hlasovanie:

Za: 3 Baco Ľubomír
Petruš Jozef
Flimelová Mária
Proti: 0 Zdržal sa: 0

8. Rôzne:
-Návrh na opravu starého Pohostinstva, úprava areálu pri OcÚ - betonáž
Na predošlom zasadaní, kde poslanci schválili Záverečný účet obce bol výsledok
hospodárenia prebytok rozpočtu v sume 17.829,50 – Rezervný fond r. 2016, čo je aj položka
v úprave rozpočtu č. 2/2017, v príjmovej časti EK: 454001, KÓD ZDROJA:46 a vo
výdavkovej časti rozpočtu poslanci schválili použitie z Rezervného fondu z r. 2016 v sume
17.829,50 € nasledovne:
1) 12.829,50 - Realizácia nových stavieb OcÚ
2) 5.000,00 - Rutinná a štand. údržba budovy
Starosta obce oboznámil prítomných s úpravami areálu OcÚ, kde chce vybudovať prístrešky,
betonáž, ktoré budú v obci pri obecných akciách prínosom.
Starosta obce oboznámil poslancov aj o opravách Pohostinstva, ktoré je v havarijnom stave.
Pohostinstvo v budúcnosti plánuje využiť ako náš obchod, prípadne miesto pre stretávanie sa
mamičiek, dôchodcov, služby pre tenis. Starosta obce skonštatoval, že budovu dá do
prevádzky a nech slúži pre nás všetkých. Elektrická prípojka je už zavedená, tak ako
informoval poslancov na predošlom zasadaní Zmluva o pripojení odberného miesta je
zverejnená na stránke obce .
Hlasovanie: za opravu havarijného stavu starého Pohostinstva a realizácie novej stavby
pri OcÚ
Za: 3 Baco Ľubomír
Petruš Jozef
Flimelová Mária
Proti: 0 Zdržal sa: 0
-Voľba hlavného kontrolóra obce Otrhánky
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o voľbe hlavného kontrolóra našej obce na
10% úväzok na 26. októbra 2017. Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.
Za: 3 Baco Ľubomír
Petruš Jozef
Flimelová Mária
Proti: 0 Zdržal sa: 0

9.Diskusia
Dňa 25.7.2017 prebehlo audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 o čom
starosta poslancov informoval v uznesení č. 2/2017. Účtovníctvo obce spĺňa požiadavky
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zákona o Účtovníctve a postupy účtovania pre obce. Zmluva s audítorkou je zverejnená na
našej stránke.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za pomoc pri organizovaní MDD, Dňa otcov
a Letnej školy – opekačky na záver prázdnin, a taktiež ich vyzval k pomoci pri stretnutí
dôchodcov a jubilantov 22.10.2017 o 15.00 hod. Tiež poďakoval starosta aj všetkým naším
mamičkám, ktoré nám pomáhali pri uvedených akciách.
Starosta oboznámil poslancov, že parkovisko pred cintorínom a oplotenie cintorína odpoveď
na výzvy z roku 2016 zatiaľ nie sú vyhodnotené a o ich výsledku Vás budeme informovať.
Prvoradou záležitosťou je však v obci vodovod a tak, budeme žiadať pre obec dotáciu na
dokončenie vodovodu v určených výzvach pre jednotlivé vetvy ulíc (ako každý rok).

10.Návrh na uznesenie
Návrh predniesol starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky a následne bol
schválený.
11.Záver
Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
riadne zasadnutie OZ v Otrhánkach.
Overovatelia zápisnice: Baco Ľubomír
Petruš Jozef
Zapísala: Gabriela Hašpicová

Vyvesené: 4.9.2017
Zvesené:

Ján Strempek
starosta obce

