
Uznesenie OZ zo dňa 27.6.2014 

 

Prítomní:   Radoslav Ďuroška, starosta obce 

Poslanci:   Karol Šamaj, Ján Tarana, Stanislav Surovčák 

                  Bc. Alena Myšiaková, Jozefa Žabková, Ing. Vladislav Piják. 

Neprítomní: Miroslav Blaho 

 

 

Č. uzn. 27/2014 – OZ schvaľuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Ochodnica 

                              a/      určuje deň volieb hlavného kontrolóra obce na 15.08.2014 v súlade  

                                       s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení                        

                                       neskorších predpisov, 

                              b/      vyhlasuje od 01.07.2014 do 01.08.2014 výberové konanie na        

                                       obsadenie funkcie hlavného kontrolóra, 

                              c/      určuje komisiu na preskúmanie odbornosti vhodných kandidátov v  

                                       zložení:    - Karol Šamaj 

                                                          Ján Tarana 

                                                          Jozefa Žabková 

                                                          Ing. Vladislav Piják 

                                                          Bc. Alena Myšiaková  

                                                          Stanislav Surovčák 

                                                          Miroslav Blaho 

                               d/       schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,1 t.j. 4 hod.                  

                                         týždenne a plat vo výške 1,54 násobku priemernej mzdy   

                                         v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, čo   

                                         predstavuje výšku určenú zákonom. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

č. uzn. 28/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve p. Kataríne 

                             Kučerovej o prednostné právo na prenájom po ukončení nájomnej zmluvy. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 



č. uzn. 29/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie zadržiavaných finančných 

                             prostriedkov ZŠ Ochodnica mesačne znížiť z 2.750,70 € na 2 607,75 € tak  

                             ako bola v roku 2013. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

 

č. uzn. 30/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov pre 

                             Základnú školu Ochodnica z rozpočtu prenesených kompetencií vo výške 

                             724,86 €. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

č. uzn. 31/2014 – obecné zastupiteľstvo doporučuje p. Budzelovej /na základe jej predloženej 

                              žiadosti/ predložiť obecnému zastupiteľstvu Rozhodnutie okresného úradu 

                              odd. sociálne, prečo jej bol zamietnutý príspevok na bývanie. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti.         0 

Zdržal sa:  0 

 

 

č. uzn. 32/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti E-Rka – HKSD  

                             v Ochodnici pre mládež na Letný tábor 2014 finančné prostriedky vo    

                              výške 100 €. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

č. uzn. 33/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti sl. Pijákovej Dáši 

                             sociálnu výpomoc vo výške zakúpenia mesačne 50 ks detských plienok 

                             do konca roka 2014. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 



č. uzn. 34/2014 – obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce upozorniť a požiadať 

                             p. Plátka Emanuela o preloženie ohrady psa na iné miesto, aby nepadali     

                             výkaly na  verejnú komunikáciu. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

č. uzn. 35/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra s verejným 

                             hlasovaním , ktorá sa uskutoční dňa 15.08.2014 podľa ustanovenia 

                             § 18a odst. 2 zák. 369/1990 o obecnom zriadení, povinnosťou OZ vyhlásiť 

                             voľbu hlavného kontrolóra na ďalších 6 rokov. 

Prítomní:  6 

Za:            5 

Proti:         0 

Zdržal sa:  1 

 

 

č. uzn. 36/2014 – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie osvetlenie futbalového ihriska. 

Prítomní:  6 

Za:            6 

Proti:         0 

Zdržal sa:  0 

 

 

č.uzn. 37/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet Obce Ochodnica za rok 

                             2013 s výhradami – členenie plnenia rozpočtu obce prepracovať. 

Prítomní:  6 

Za:            4 

Proti:         2 

Zdržal sa:  0 

 

 

č.uzn. 38/2014 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje hrubú mzdu starostovi obce od 0l.07.2014 

                            hrubá mzda 2.122,-- € a čistá mzda 1.488,51 €. 

Prítomní:  6 

Za:            4 

Proti:         2 

Zdržal sa:  0 

 

 


