
 

Uznesenie OZ zo dňa 15.04.2011 

 

 

č. 38/2011 

 

OZ doporučuje starostovi obce, písomne vyzvať Štátne lesy SR o úpravu  cesty na Petránky, 

doporučuje zvolať pracovné  stretnutie riaditeľa Štátnych lesov SR, zástupcu osady Petránky a 

starostu obce Ochodnica.   

 

č. 39/2011 

 

OZ súhlasí s dlhodobým prenájmom pozemku – rybník Suchá na dobu 30 rokov. 

R. Mihaldová pripraví návrh zmluvy s podmienkami potrebnými na dlhodobý prenájom. 

 

č.40/2011 

 

OZ súhlasí so zriadením prípojky vody do domácnosti rodinných domov / Jurištová, 

Mlíchová, Mihaldová, Šamaj / 

 

č.41/2011 

 

OZ doporučuje zakúpiť dopravné značky  na cesty a postupne ich umiestňovať na ulice podľa 

dopravného inšpektorátu. 

 

č.42/2011 

 

OZ ukladá stavebnej komisii skontrolovať verejný vodovod 

 

č.43/2011 

 

OZ súhlasí s návrhom zriadenia domova dôchodcov v  budove starej školy 

 

č.44/2011 

 

OZ súhlasí s úpravou rozpočtu obce podľa prílohy 

 

č.45/2011 

 

OZ ukladá stavebnej komisii identifikovať pozemok KN č.437 pre pána Jaroslava Ševčíka, 

ktorý ma predloženú žiadosť o prenájom pozemku 

 

č.46/2011 

 

OZ ukladá stavebnej komisii preriešiť sťažnosti p. Považana, p.Šopákovej, p. Mizerovej voči 

rodine Minárovej 

 

 

 

 



č.47/2011 

 

OZ ukladá R. Mihaldovej pripraviť nájomné zmluvy prenajímateľom, ktorí majú prenajaté 

pozemky v obci 

 

Č. 48/2011 

 

OZ ukladá poriadkovej komisii prešetriť sťažnosť Mariana Mlícha na pani Hunčíkovú Vieru 

 

Č.49/2011 

 

OZ súhlasí s úpravou kanála pri p. Pijakovi a p. Štafenovej 

 

č. 50/2011 

 

OZ ukladá pripraviť podklady pre odpredaj budovy pri bývalom kúpalisku, ktorá je vo 

vlastníctve obce 

 

č.51/2011 

 

OZ doporučuje postúpiť žiadosť p. Boženy Čavajdovej riaditeľovi základnej školy 

v Ochodnici p. Sýkorovi 

 

č.52/2011 

 

OZ ukladá sociálnej komisii prešetriť žiadosť p. Zuzany Černeckej o poskytnutie 

jednorazovej výpomoci 

 

č.53/2011 

 

OZ schvaľuje finančný príspevok pre mažoretky Ellis v sume 1 000 € 

 

č.54/2011 

 

OZ ukladá riaditeľovi CVČ p. Gavlasovi pripraviť podklady na zaevidovanie CVČ na príjem 

2% z daní za rok 2011 

 

č.55/2011 

 

OZ schvaľuje finančný príspevok v hodnote 10 000 € na výstavbu cesty do obce Dunajov 

v štyroch splátkach do konca roka 2011 

 

č. 56/2011 

 

OZ ukladá pripraviť VZN na zavedenie poplatkov pre identifikáciu pozemkov a nahliadnutie 

do máp 

 

č. 57/2011 

 

OZ berie na vedomie majetkové priznanie kontrolórky obce pani Jany Tvaružkovej 



 

 

 

č.58/2011 

 

OZ ukladá kontrolórke obce p. Jane Tvaružkovej vypracovať vnútornú smernicu pre TJ 

Kysučan Ochodnica  -     pevná suma na občerstvenie 

- pevná suma na dopravu 

- pevná suma na prenájom ihriska  

 

č.59/2011 

 

OZ zriaďuje komisii na prehodnotenie činnosti CVČ v zložení starosta obce Radoslav 

Ďuroška, zástupca starostu obce Karol Šamaj, poslanec OZ Surovčák Stanislav, poslanec OZ 

Miroslav Blaho 

 

č.60/2011 

 

OZ berie na vedomie správu o činnosti kontrolórky obce Ochodnica za rok 2010 

 

č. 61/2011 

 

OZ doporučuje presun účtovníčky ZŠ  p. Mizerovej na obecný úrad a prehodnotenie jej 

pracovnej náplne 

 

č.62/2011 

 

OZ súhlasí s kúpou vzduchotechniky. 

 

č.63/2011 

 

OZ schvaľuje starostovi obce jednorazovú odmenu v sume 800 € v hrubom 

 


