
Zápisnica z OZ konaného dňa 31.05.2013 

 

UZNESENIE 

 číslo  19/2013 zo dňa 31.05.2013 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici  ukladá starostovi obce preriešiť  sťažnosť p. Kolesára a p. Prívaru 

– poškodenie cesty dovozom dreva  s  Drobno vlastníkmi obce a Urbárneho  spoločenstva  obce 

Ochodnica 

UZNESENIE  

číslo 20/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ ukladá starostovi obce doriešiť poskytnutie miestnosti v užívaní JDS Ochodnica pre členov POZ 

Ochodnica. 

UZNESENIE  

číslo 21/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ berie na vedomie požiadavky veliteľa Požiarneho zboru p. Žabku /zakúpiť 4 zásahové obleky, 

siréna, navýšenie rozpočtu na rok 2014/ 

UZNESENIE  

číslo 22/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia č. 17/2013 

UZNESENIE  

číslo 23/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ ukladá starostovi obce osadiť 2 ks retardérov  na cestu pri kostole 

UZNESENIE  

číslo 24/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ v Ochodnici podľa zákona SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platobných pomerov 

starostov obcí a primátorov miest   o plate rozhodlo o plate starostu  základný plat                                  

1594 + 25%  t.j. 399  v sume     1594 + 399 = 1993 € 

UZNESENIE  

číslo 25/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ súhlasí so zmluvou o prevádzkovaní vodovodu s firmou p. Pupík  Miroslav 

 



UZNESENIE  

číslo 26/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ ruší uznesenie č. 18/2013 zo dňa 22.03.2013 o odpredaji pozemku na parcele KN č. 135/2 

o výmere 573,30 m2 pre firmu SOAR, spol. s.r.o. Žilina 

UZNESENIE  

číslo 27/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ schvaľuje odpredaj pozemku na parcele KN č. 135/3 o celkovej výmere 1359 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria za cenu určenú znaleckým posudkom č. 54/2013 v celkovej hodnote 

17 422,38 € firme SOAR, spol. s.r.o. Žilina 

UZNESENIE  

číslo 28/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ schvaľuje firme SOAR spol. s.r.o.  Žilina odpredaj projektovej dokumentácie pod bytový dom       

20  b. j. A 

UZNESENIE  

číslo 29/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 01.01.2013 do 31.03.2013 predložené ekonómkou 

obce pani Annou Švaňovou 

UZNESENIE  

číslo 30/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ ukladá predsedovi TJ Kysučan Ochodnica doložiť chýbajúce doklady k vyúčtovaniu do jedného 

týždňa od zastupiteľstva t.j. do 11.06.2013 

UZNESENIE  

číslo 31/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ schvaľuje príspevok  TJ Kysučan Ochodnica  400 € na súťaže futbalu a 300 € na dokončenie jarnej 

súťaže 

UZNESENIE  

číslo 32/2013 zo dňa 31.05.2013  

OZ neschvaľuje žiadosti  pani  Janačíkovej  Evy  o odkúpení pozemku  KN č. 2165 a   pani Mgr. Aleny 

Jašovej o finančný príspevok vo výške 169 € na vydanie knižnej publikácie „ O filozofii staroby 

a seniorského veku v náväznosti  na spoločnosť a o pomoci ľudí v produktívnom veku starým 

a chorým“ 



 UZNESENIE  

číslo 33/2013 zo dňa 31.05.2013  

OZ schvaľuje žiadosť  o finančný príspevok k projektu „Letný tábor 2013“ pre  ERKO Ochodnica vo 

výške 100 €  

UZNESENIE  

číslo 34/2013 zo dňa 31.05.2013  

OZ ukladá pani Mgr. Marcele Liskovej prehodnotiť žiadosti o odpustení poplatku za TKO  s následnou 

kontrolou kontrolórky obce Jany Tvaružkovej 

UZNESENIE  

číslo 35/2013 zo dňa 31.05.2013  

OZ neschvaľuje finančný príspevok pre CVČ , z dôvodu, že obec Ochodnica nefinancuje krúžky 

zriadené mimo obce Ochodnica 

UZNESENIE  

číslo 36/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ berie na vedomie splátkový kalendár s firmou SLUŽBY s.r.o. Kysucký Lieskovec  za úhradu faktúry 

+ súdne trovy 

UZNESENIE  

číslo 37/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ berie na vedomie úpravy a zhotovenie ciest, ktoré sa uskutočnia v roku 2013 pri pani Myšiakovej, 

p. Hodasovi a p. Bibíkovi 

UZNESENIE  

číslo 38/2013 zo dňa 31.05.2013 

OZ berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce Ochodnica, kontrolórky obce, riaditeľa ZŠ, 

riaditeľa MŠ a riaditeľky CVČ 

 

 


