
 

 

Uznesenie OZ zo dňa 16.12.2011: 

 

 
 

Č. 134/2011 -  OZ schvaľuje uvoľnenie zadržaných fin. prostriedkov na originálne  

                           kompetencie, použiť na zakúpenie uhlia a dvoch počítačových zostáv do  

                           kabinetov. 

 

Č. 135/2011 -  OZ berie na vedomie rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2012 originálne  

                           kompetencie s tým, že ZŠ dodá rozčlenenie príjmov. 

 

Č. 136/2011 -  OZ berie na vedomie návrh rozpočtu MŠ Ochodnica na rok 2012. 

 

Č. 137/2011 - OZ berie na vedomie rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2012. 

 

Č. 138/2011    -  OZ doporučuje predvolať na budúce zastupiteľstvo správcu web stránky 

                           Ochodnica a obecného internetu. 

 

Č. 139/2011 -  OZ schvaľuje odvod fin. prostriedkov do fondu rezerv a rozvoja vo výške 

                           5.302,49 EUR. 

 

Č. 140/2011 -  OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2012 s navrhovanými úpravami. 

 

Č. 141/2011  -  OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  

                            rozpočtu na rok 2012 a viacročného programového rozpočtu na r.2013-2014. 

 

Č. 142/2011 -  OZ schvaľuje odstúpenie zo spoločnej stavebnej úradovne Rudina. 

 

Č. 143/2011 -  OZ schvaľuje spoločnú úradovňu s tým, že poveruje starostu obce uzatvoriť 

                           zmluvu so Spoločnou úradovňou Zborov nad Bystricou s uvedenými  

                           podmienkami: 

a) uhradiť iba čiastku z preneseného výkonu štátnej správy 

b) doba určitá od 01.01.2012 – 31.12.2012 

c) poverený pracovník bude pracovať na dohodu 1 deň v týždni, 

ktorý bude v obci Ochodnica 

 

č. 144/2011 -  OZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne 

                           odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 pod č. 1/2012.  

 

Č. 145/2011  -  OZ schvaľuje VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným  

                           úradom v obci Ochodnica na rok 2012 č. 2/2012. 

 

 

Č. 146/2011 -  OZ schvaľuje VZN o výške príspevku o poplatku zákonného zástupcu 

dieťaťa  

                           na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce  

                           Ochodnica č. 3/2012. 



 

Č. 147/2011 -  OZ schvaľuje VZN o verejných kultúrnych podujatiach č. 4/2012. 

 

 

 

 

Č. 148/2011 -  OZ schvaľuje VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných 

                           prác č. 5/2012. 

 

Č. 149/2011 -  OZ schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu pre rok 2011. 

 

Č. 150/2011 -  OZ berie na vedomie list p. Kašubu o odpustenie dane z nehnuteľnosti na  

                           ihrisko. 

. 

 

Č. 151/2011    -  OZ schvaľuje VZN č.6/2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov 

                            postavených s podporou štátu. 

 

 

 

 


