
 

 

Uznesenie OZ zo dňa 01.03.2013: 

 

 

č. 1/2013 -   OZ berie na vedomie kontrolu uznesení prijatých na OZ zo dňa 15.12.2012. 

 

č. 2/2013 -   OZ ukladá pripraviť VZN o držaní domácich a hospodárskych zvierat. 

 

č. 3/2013 -   OZ v Ochodnici aktualizuje Územný plán Obce Ochodnica s tým, že Územný 

      plán obce Ochodnica schválený uznesením OZ v Ochodnici č. 21/2009 zo dňa  

                           27.3.2009 zostáva naďalej v platnosti. 

 

č. 4/2013 -   OZ berie na vedomie Návrh zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov   

                            predmetnej stavby s pripomienkou, ako stavba ŽSR na ich pozemku môže byť  

                            v správe obce (oplotenie, rekultivácia, vegetačné úpravy ). 

 

č. 5/2013 -   OZ berie na vedomie informáciu o výstavbe nového bytového domu firmou 

                            SOAR. 

 

č. 6/2013 -   OZ berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Jakubca o finančný príspevok pre futba- 

                            listov vo výške 1300 €. 

 

č. 7/2013 -   OZ berie na vedomie informáciu o financovaní nájomných bytov. 

 

č. 8/2013 -   OZ berie na vedomie VZN o nájme s tým, že VZN sa upraví, zašle poslancom 

                            a prejedná sa na budúcom zastupiteľstve. 

 

č. 9/2013 -   OZ ukladá pripraviť podklady k prevádzkovaniu internetu a prenájmu 

                            stĺpov k internetu. 

  

č. 10/2013 -   OZ schvaľuje Nájomné zmluvy pre byty nad Materskou škôlkou. 

 

č. 112013 -   OZ schvaľuje dodatok nájomnej zmluvy s MUDr. Vilkom – zubný lekár. 

 

č. 12/2013 -   OZ berie na vedomie žiadosti o zníženie poplatku TKO p. Stanislava  

                            Surovčáka, Mareka Surovčáka, Michala Surovčáka, Dušana Jakubíka,  

                            Petra Blahu, Ladislava Čečku. Poplatok môže byť znížený až po prijatí 

                            nového VZN o odpadoch. Pre rok 2013 bolo toto VZN schválené v roku 2012 

                            a neboli  v ňom schválené žiadne úľavy. 

 

č. 13/2013 -   OZ nesúhlasí so žiadosťou  o finančný príspevok pre Zariadenia pre seniorov  

                            a Domov sociálnych služieb Kys.Nové Mesto. 

 

č. 14/2013 -   OZ schvaľuje návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva: 

                            -   26. Apríl 2013 

                            -   26. Júl 2013 

                            -   25. Október 2013 

                            -   13. December 2013 

č. 15/2013 -   OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 predložený  

                            kontrolórkou obce. 

č. 16/2013 -   OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce o financovaní TJ Ochodnica. 

 

 

 

 

 


