
Uznesenie OZ zo dňa 23.03.2012 

 
Č.10/2012 

OZ berie na vedomie podanú správu pána M. Pupíka o stave obecného vodovodu a stave vody 

v Obci Ochodnica  

 

Č. 11/2012 

OZ berie na vedomie správu ZŠ Ochodnica, ktorá sa týkala telocvične a multifunkčného 

ihriska   / Mgr. S. Sýkora, Mgr. A. Falátová/ 

 

Č.12/2012 

OZ berie na vedomie informáciu p. Čečku Tomáša o stave internetu v ZŠ 

 

Č.13/2012 

OZ ukladá starostovi obce, aby poveril /kultúrnu/ pracovníčku, ktorá bude zodpovedná za 

zverejnenie  informácií obce, aktuálne každé 2 týždne a následne budú zverejnené správcom 

na webovej stránke obce do 5 dní 

 

Termín do : 15.04.2012 

 

Č. 14/2012 

OZ súhlasí s uvoľnením zadržaných finančných prostriedkov v hodnote 3 047,32 € pre ZŠ 

v Ochodnici  /faktúra za uhlie/ 

 

Č.15/2012 

OZ berie na vedomie správu riaditeľky MŠ o zvýšenom počte detí pre ďalší školský rok 

a následné riešenie situácie 

 

Č.16/2012 

OZ schvaľuje kronikárku obce pani Danu Šoškovú, ktorá bude odmeňovaná  za uvedenú 

prácu podľa Zásad odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce 

Ochodnica  schválenej dňa 07.01.2011 č. uznesenia 7/2011. Zároveň ruší uznesenie  

č. 13/2011 (kronikár Marcel Baltiar) 

 

Č. 17/2012 

OZ schvaľuje zriadenie školskej rady pri CVČ v počte 5 členov 

1 za zriaďovateľa     

2 za rodičov 

2 za učiteľov 

 

Č. 18/2012 

OZ deleguje člena rady CVČ za zriaďovateľa p. Karola Šamaja 

 

Č. 19/2012 

OZ schvaľuje, aby sa pri prijatých uzneseniach určili termíny plnenia úloh 

 

Č. 20/2012 

OZ  berie na vedomie kontrolu uznesení, ktoré predložila kontrolórka obce pani Jana 

Tvaružková za obdobie od 02.01.2012 do 23.03 2012 

 



Č.21/2012 

OZ berie na vedomie žiadosti organizácií o finančný príspevok a vedie ich v evidencii 

 

Č. 22/2012 

OZ postupuje sťažnosť p. Ivety Chupáčovej spoločnému stavebnému úradu Zborov 

 

Termín plnenia do 30.04.2012 

 

Č. 23/2012 

OZ ukladá stavebnej komisii prešetriť žiadosť pána Martina Halúzku a pani Heleny Pečalovej 

o poskytnutie finančného príspevku na stavebné úpravy pri rodinnom dome 

 

Termín do 30.04.2012 

 

Č. 24/2012 

OZ ukladá pripraviť do budúceho zastupiteľstva vedené nedoplatky na TKO  pani Jarmily 

Mokáňovej  

 

Č. 25/2012 

OZ ukladá odpísať na list p. Ľubomíra Bugáňa o odkúpení podielu na parcele KN č. 2078 

s uznesením č. 77/2007 /zákaz predaja pozemkov vo vlastníctve obce/ 

 

Č. 26/2012 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce pani Jany Tvaružkovej za prvý polrok 

2012 s dodatkom od poslancov – odkontrolovanie akcií poriadaných obcou 

 

Č. 27/2012 

OZ berie na vedomie správu o činnosti kontrolórky Obce Ochodnica za rok 2011 

 

Č. 28/2012 

OZ schvaľuje zriadenie emailovej adresy pre kontrolórku obce 

 


