
Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2012 

Uz. č. 92/2012 

OZ berie na vedomie informáciu pani Sloviakovej  o súdnom konaní pod značkou                   

č. Cb/40/2012 medzi - Služby Kysucký Lieskovec s.r.o. proti obci Ochodnica 

Uz. č. 93/2012 

OZ ukladá preplatiť p. Halúskovi 900 € za výstavbu mosta na vyšnom konci obce, po 

predložení faktúr, zároveň  ukladá starostovi obce doriešiť stavebné povolenie k mostu 

Uz. č. 94/2012 

OZ berie na vedomie záznam z kontroly p. Jany Tvaružkovej zameranej na prenájom 

kultúrneho domu v obci Ochodnica 

Uz. č. 95/2012 

OZ schvaľuje nájomcovi Kataríne Kučerovej doplatiť 890,15 € za prenájom kultúrneho domu 

Uz. č. 96/2012 

OZ schvaľuje zápočet financií za rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu 

v hodnote 7 808,50 € 

Uz. č. 97/2012 

OZ schvaľuje dodatky k zmluve o prenájme kultúrneho domu  

- Zmena v bode č. 4 – vykurovanie počas obecného plesu zaplatiť zo zisku plesu 

- Bod č. 11 – zmeny a úpravy budovy kultúrneho domu vykonávať iba so súhlasom OÚ 

Jednohlasne schválené 

Uz. č. 98/2012 

OZ poveruje starostu obce Radoslava Ďurošku doriešiť 4 mesiac 2011 kultúrneho domu 

s pánom Ľubomírom Marčanom 

Uz. č. 99/2012 

OZ schvaľuje rozpočet ZŠ v Ochodnici – originálne kompetencie 28 745 € podľa rozpočtu 

obce na rok 2013 

Jednohlasne schválené 

Uz. č. 100/2012 

OZ schvaľuje rozpočet pre MŠ v Ochodnici v sume 75 720 € 

Uz. č. 101/2012 

OZ berie na vedomie informácie pána Sobčáka o zmene materiálov na výstavbu bytového 

domu / kanalizácia – zmena zadelenia do vonkajšej kanalizácie - dodať platnosť normy/ 



Uz. č. 102/2012 

OZ schvaľuje rozpočet CVČ v Ochodnici na rok 2013 v sume 19 861 

Jednohlasne schválené 

Uz. č. 103/2012 

OZ schvaľuje rozpočet obce Ochodnica na rok 2013 a berie na vedomie rozpočet na roky 

2014-2015 

Jednohlasne schválené 

Uz. č. 104/2012 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ochodnica k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2013 a k viacročnému návrhu rozpočtu obce na rok 2014-2015 

Uz. č. 105/2012 

OZ schvaľuje VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Ochodnica 

Bc. Alena Myšiaková, Ing. Vladislav Piják – zdržali sa hlasovania 

Uz. č. 106/2012 

Úprava rozpočtu na rok 2012 z 13 200 € na 17 160€ a zvýšenie výdavkov na vodu   o 3960 € 

Uz. č. 107/2012 

OZ schvaľuje rozpustiť rezervný fond vo výške 30 303,30 € 

Jednohlasne schválené 

Uz. č. 108/2012 

OZ ukladá ekonómke obce pripraviť podklady pre skládku TKO 

Uz. č. 109/2012 

OZ berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok pre JDS v obci Ochodnica 

Uz. č. 110/2012 

OZ ukladá pracovníčke obce prepracovať nájomnú zmluvu s MUDr. Vilkom 

Uz. č. 111/2012 

OZ berie na vedomie sťažnosť pani Pečalovej a postupuje ju na riešenie poriadkovej komisii 

Uz. č. 112/2012 

OZ schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody na rok 2013 1,03 €/m3 na základe rozhodnutia 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cena je s DPH. 

 



Uz. č. 113/2012 

OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2011 

 

Uznesenia sú v súlade so zákonom 

 


