
Uznesenie OZ zo dňa 14.02.2014: 

 

 

č.uzn. 1/2014 –  OZ berie na vedomie pripomienky občana  p. Húšťavovej Justiny o osvetlení  

                           a pripojenie osvetlenie nad rodinným domom p. Húšťavovej. 

č.uzn. 2/2014 –  OZ berie na vedomie žiadosť FS Kýčera o finančný príspevok v hodnote  

                           300 € na zakúpenie krojov a pomôcok. 

č.uzn. 3/2014 –  OZ doporučuje starostovi obce upozorniť občanov na ulici p. Smetanu až po  

                           p. Malíkovú upraviť stromy, ktoré zasahujú do cesty. 

č.uzn. 4/2014 –  OZ berie na vedomie žiadosť p. Paršovej o geologickom prieskume  

                           na pozemku p. Šadláka. 

č.uzn. 5/2014 -   OZ berie na vedomie sťažnosť p. Paršovej o snehu, ktorý je prekážkou. 

č.uzn. 6/2014 –  OZ doporučuje starostovi prešetriť žiadosť p. Muzikovej Aleny o dokúpení  

                           pozemku cesty so stavebným úradom. 

č.uzn. 7/2014 –  OZ berie na vedomie informáciu kontrolórky obce o plnení uznesení z  

                           predchádzajúceho OZ, zostáva v riešení uzn. č. 76/2013 – nové nájomné  

                           zmluvy. 

č. uzn. 8/2014 –  OZ schvaľuje voľby hlavného kontrolóra do 14.4.2014 (voľba za účasti 

                            všetkých poslancov). 

č. uzn. 9/2014 –  OZ schvaľuje spoplatnenie ďalších krúžkov CVČ v hodnote 1 € (1 krúžok  

                            bezplatne, za každý ďalší krúžok poplatok 1 €). 

č. uzn.10/2014 – OZ schvaľuje Program rozvoja bývanie Obce Ochodnica na rok 2014 

                            - 2020. (vyhodiť vlastné zdroje pre potreby zabezpečenia technickej  

                             vybavenosti – nájomný bytový dom „A“ 20 b.j. 

č. uzn. 11/2014 – OZ schvaľuje návrh Všeobecného záväzného nariadenia o verejnom  

                             osvetlení na území Obce Ochodnica. 

č. uzn. 12/2014 – OZ berie na vedomie zmenu názvu Urbariátu Ochodnica na Urbariát  

                             pozemkové spoločenstvo Ochodnica. 

č. uzn. 13/2014 – OZ schvaľuje preplatenie stavebných prác pani Pečalovej Helene vo výške 

                             60 %  zo sumy 568 €. 

č. uzn. 14/2014 – OZ berie na vedomie rozšírenie verejného osvetlenia v úseku od Ľ. Pijáka     

                             po Turčáka. 

č. uzn. 15/2014 – OZ berie na vedomie sťažnosť p. Štafena a ostatných jeho susedov na   

                             znečisťovanie okolia z domu pána Vlčka Pavla a doporučuje starostovi obce             

                             o prešetrenie uvedenej sťažnosti.  

  


