
Uznesenie OZ zo dňa 24.06.2011: 

 

 

č. 77/2011 -  OZ schvaľuje plat starostu, zvýšený o 25 % od  1.6.2011. 

 

č. 78/2011 -  OZ schvaľuje zvýšenie odmeny zástupcovi starostu o 20 %. 

 

č. 79/2011 -  OZ súhlasí s vypracovaním projektu „Separovaný zber obce Ochodnica“. 

 

č. 80/2011 -  OZ schvaľuje ţiadosť riaditeľky MŠ o organizácii  MŠ v školskom roku 

                      2011 – 2012. 

 

č. 81/2011 – OZ navrhuje komisii určenej na prehodnotenie náplne ekonómky ZŠ p.  

                      Mizerovej do konca augusta vyriešiť umiestnenie p. Mizerovej na  OÚ.  

 

č. 82/2011 – OZ navrhuje odmeny poslancov  prejednať na budúcom OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ zo dňa 14.10.2011: 

Č. 102/2011 - OZ schvaľuje ţiadosť o prekop cesty v úseku pri rodinnom dome p.  

   Kozelkovej, p. Plošticovej Margity, p. Pečalu Ladislava, p. Jozefa  

   Baramca a p. Janky Muzikovej. 

Č. 103/2011 - OZ berie na vedomie ţiadosť prítomných občanov o úľavu na dani 

   pre občanov ZŤP. 

Č. 104/2011 - OZ doporučuje, aby na podnet p. Dušana Cvika sa zverejnili neplatiči 

   na internetovej stránke a na nástenke obce 

Č. 105/2011 - OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia s navrhovanými dodatkami 

   A plnením. 

Č. 106/2011 - OZ doporučuje napísať list obci Kysucký Lieskovec s tým, ţe obecné 

   zastupiteľstvo nesúhlasí s preplatením faktúry za nasvietenie prechodu. 

Č. 107/2011 - OZ schvaľuje, aby sa vlastníctvo pozemkov na ihrisku riešilo cestou 

   právnika. 

Č. 108/2011 - OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu –príspevok pre futbalistov 800 € 

   s tým, ţe vyúčtovanie bude predloţené obci do 31.10.2011, ak im do 

   30.11.2011 finanč. prostriedky zostanú, vrátia ich na účet obce. 

Č. 109/2011 - OZ navrhuje starostovi doriešiť situáciu umiestnenia ekonómky ZŠ 

    na obecnom úrade do 1.11.2011. 

Č. 110/2011  - OZ  navrhuje starostovi doriešiť osobu spôsobilú na vykonávanie  

                                    činnosti – správa verejného vodovodu.  

Č. 111/2011 - OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Separovaný zber“. 

Č. 112/2011 - OZ postupuje ţiadosť ZŠ o navýšenie rozpočtu na originálne  

kompetencie na ďalšie OZ. 

Č. 113/2011  -  OZ schvaľuje dodatok k VZN č. l/2011 s platnosťou od 1.11.2011 

                                    zvýšenie stravnej jednotky v školskej jedálni ZŠ. 

Č. 114/2011    -  OZ schvaľuje uvoľnenie 5000 EUR na prevádzkové náklady ZŠ. 

Č. 115/2011 -  OZ berie na vedomie anonymnú sťaţnosť na občanov p. Kubicu  

   Petra a Marčana Jaroslava na odstránenie kameňov na pozemku obce  

   s tým, ţe komisia KOVP a ŢP uvedenú skutočnosť prerieši. 

Č. 116/2011 - OZ berie na vedomie ţiadosť o úpravu cesty – ulička ku Hodasovi 

                                    Miroslavovi s tým, ţe uvedená cesta sa bude riešiť podľa fin.  

                                     prostriedkov. 

Č. 117/2011 -  OZ berie na vedomie sťaţnosť pani Hurtošovej Márie,ktorá bude postú 

                                     pená komisii KOVP 

 č. 118/2011  -  OZ berie na vedomie ţiadosť Petra Synáka o pomoc pri odstránení  

                                     škôd pri rodinnom dome 

č. 119/2011 - OZ doporučuje ţiadosť p. Muzikovej Aleny postúpiť komisii KOVP  

                                     a stavebnej komisii, ktorá riešenie predloţí na budúce zastupiteľstvo. 

Č. 120/2011 - OZ navrhuje na budúce zastupiteľstvo predvolať p. Buryovú ohľadom 

                                    sťaţnosti od občanov /treba zistiť zákon podľa ktorého musí mať   

                                     ţumpu/. 

Č. 121/2011 -      OZ berie na vedomie oznámenie p. Petra Dančíka  o riešení všetkých 

                                    záleţitostí cez jeho právnika. 

Č. 122/2011  - OZ berie na vedomie správu nezávislého auditora. 

Č. 123/2011 - OZ doporučuje poţiadať listom Farskú radu v Ochodnici o doručenie 

                                    kľúča z dolnej kaplnky na Obecný úrad z hľadiska bezpečnostného. 

Č. 124/2011 - OZ doporučuje vypracovať VZN o výherných automatoch a dať do  

                                    právomoci  aj kontroly. 

Č. 125/2011 - OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011. 



 

 

Uznesenie OZ zo dňa 27.05.2011: 

  

 

 

č. 64/2011 - OZ doporučuje pozvať na jednanie vedenie TJ na vyriešenie situácie za   

                    účasti  starostu, kontrolórky, poslanca športovej komisie a zástupcu starostu 

 

č. 65/2011 - OZ navrhuje vyzvať jednanie s pani riaditeľkou MŠ spoločne s poverenou  

                    komisiou z obecného zastupiteľstva – Surovčák, Ţabková, ohľadom prijatia   

                    ďalších detí. 

 

č. 66/2011 - OZ doporučuje stavebnej komisii zistiť skutkový stav na uvedenej   

                    komunikácií na základe ţiadosti pani Marčanovej Viery, Ochodnica 141. 

 

č. 67/2011  - OZ berie na vedomie kontrolu uznesení predloţenou kontrolórkou obce,  

                     uznesenia sú splnené a v plnení, podľa predloţenej kontroly, ktorá tvorí 

                     prílohu zápisnice 

 

č. 68/2011 -  OZ schvaľuje nájomnú zmluvu s Slovenským rybárskym zväzom s  

                     úpravou. 

 

č. 69/2011 -  OZ schvaľuje odpredaj budovy  bývalého kúpaliska pre Škrobánka Milana  

                     za sumu 300 €. 

 

č. 70/2011 -  OZ schvaľuje sociálnu výpomoc – 107,34 € pre rodinu Černeckej Zuzany.               

                     

č. 71/2011  -  OZ navrhuje zriadenie komisie v zloţení – starosta obce, Surovčák, Piják,  

                      Myšiaková – na prehodnotenie pracovnej náplne ekonómky základnej  

                      školy p. Mizerovej. 

 

č.  72/2011  -  OZ schvaľuje VZN Prevádzkového poriadku  Domu smútku  

                       a pohrebiská  Ochodnica. 

 

č.   73/2011 -  OZ schvaľuje záverečný účet obce Ochodnica za rok 2010. 

 

č.   74/2011  - OZ súhlasí so ţiadosťou o úpravu cesty ku Malíkovi Blaţejovi, ktorá bude   

                        riešená v III. – IV. štvrťroku 2011. 

 

č.  75/2011 -   OZ berie na vedomie ţiadosť p. Palucha Branislava a  navrhuje pripraviť  

                       zmluvu o prenájme garáţe v poţiarnej zbrojnici na budúce zastupiteľstvo. 

 

č.   76/2011  -  OZ schvaľuje nasledovné: 

                  a/  zabezpečenie zrkadla do zákruty oproti Pizzérie,  

                  b/  nestránkové dni utorok a štvrtok /štvrtok zamknuté/ na Obecnom     

                       úrade, 

                  c/   pri sluţobných cestách starostovi obce preplácať PHM podľa  

                        technického preukazu pri pouţití súkromného mot.vozidla podľa          

                        zákona o cestných náhradách. 



  

  


