
Uznesenie č. 57/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

A.  Berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zstupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B.  Konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Radoslav Ďuroška zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva:  Ďuratná Anna 

                                                         Kekelyová Miroslava Ing. 

                                                         Mizera Milan Ing. 

                                                         Mozoľ Miroslav 

                                                         Surovčák  Stanislav 

                                                         Tarana Ján 

                                                         Tvaružková Jana 

 

 

Uznesenie č. 58/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

- poveruje poslankyňu Annu Ďuratnú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 59/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

A. zriaďuje komisiu životného prostredia 

      

B. určuje 

náplň práce komisie a to: 

- podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, 

- prejednáva a získava poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym 

dopadom na životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na 

riešenie, 

- navrhuje a doporučuje výrub stromov v obci, 

- kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom a nebezpečným odpadom 

v obci, 

- spolupracuje so všetkými komisiami pri OZ v obci, 

- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ, 

- získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym 

dopadom na obce, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie. 



 

C. volí 

a) predsedu komisie  - Stanislava Surovčáka 

b) členov komisie ................................... 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 60/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

A. zriaďuje komisiu pre mládež a šport 

 

B. určuje 

náplň práce komisie a to: 

- predkladať podnety na činnosť organizácii venujúcich sa deťom a mládeži,  

- komisia pri svojej činnosti spolupracuje so športovými klubmi, 

- aktivuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci, 

- predkladá podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeží, 

- podieľa sa  na prezentácii obce v oblasti športu so zahraničnými partnermi, 

- podieľať sa na príprave celo obecných akcií,   

- spolupracuje so všetkými komisiami pri OZ v obci, 

- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ. 

-  

C. volí 

a) predsedu komisie  - Miroslava Mozoľa 

b) členov komisie .......................................................... 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 61/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

A. zriaďuje sociálnu komisiu 

 

B. určuje 

náplň práce komisie, a to: 

- vykonáva kontrolu úrovne poskytovanej opatrovateľskej služby 

v domácnostiach a poskytovania stravovania pre dôchodcov, 

- spolupracuje s referátom sociálnych vecí na obecnom úrade pri riešení otázok 

sociálnej pomoci občanom, 

- kontroluje pomery v rodinách na základe žiadateľov a dáva stanoviská 

k šetreniu,  

- odporúča finančnú a vecnú výpomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcom 

a zdravotne postihnutým občanom a pripravuje stanoviská k materiálom 

predkladaným do obecného zastupiteľstva v záležitostiach sociálnych vecí 

a zdravotníctva, 



- podieľa sa na príprave obecných akcií, 

- spolupracuje so všetkými komisiami pri OZ v obci, 

- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ. 

 

C. volí 

a) predsedu komisie  - Janu Tvaružkovú  

b) členov komisie ............................................................................................ 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 62/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

A. zriaďuje kultúrnu komisiu 

 

B. určuje 

náplň práce komisie a to: 

- podieľa sa  na prezentácii obce v oblasti kultúry so zahraničnými partnermi, 

- podieľa sa na príprave celo obecných akcií, 

- dáva podnety k organizovaniu celo obecných osláv, 

- prehodnocuje zápisy do kroniky obce 

- spolupracuje so všetkými komisiami pri OZ v obci, 

- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ. 

 

C. Volí 

a) predsedu komisie – Ing. Miroslavu Kekelyová 

b) členov komisie ........................................... 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 63/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

A. zriaďuje komisiu pre školstvo 

 

B. určuje 

náplň práce komisie, a to: 

- komisia sa zameriava na zlepšenie dialógu obecného zastupiteľstva s mládežou 

obce, na zapájanie sa mládeže do procesu samosprávy, pre zlepšenie 

podmienok športového využitia v obci, 

- spolupracuje so športovými klubmi v obci, 

- aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci, 



- podieľa sa na príprave celo obecných akcií, 

- spolupracuje so všetkými komisiami pri OZ v obci, 

- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ, 

 

C. volí 

a) predsedu komisie  - Ing. Milana Mizeru 

b) členov komisie ...................................................................................... 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 64/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

u r č u j e  

Obvody poslancov OZ 

 

obvod číslo       l           za Vrchom po Bertu Marčanovú, pri mlyne, u Letka, okolie chaty 

                                      Štart, od Vl.Radolského po Gocoliaka 

                                      č.d. l-58, l7l - l88, 747, 750-756, 771-2, 797-801 (Ing.Milan Mizera) 

 

obvod číslo       2           od Berty Marčanovej po hlav.ceste po Emila Hurtoša, od Gocoliaka 

                                      po hornú školu,  horná radovka 

                                      č.d.  58 -l40, l89 – 223, 377, 757-763, 769  (Stanislav Surovčák) 

 

obvod číslo       3           od sv. Jána do Puchovskej rieky, Ságov potok,  Suchá, do Koptáka 

                                       č.d. l40-l70, 223 – 345, 782-783, 764, 778     

                                                                                                                                      (Anna Ďuratná) 

 

obvod číslo       4           od Potraviny Jednota - Plevková  až po  Zábojníka 

                                       č.d.  346 -  444, 521, 765       (Jana Tvaružková) 

 

obvod číslo       5           od Zábojníka po Boronču, od Otahala po Bibíka Jožka 

                                       č.d.   445 -  504,  505 – 557, 770      (Ing.Miroslava Kekelyová) 

 

obvod číslo       6            na Vršku po Múčku,  a od Boronču po Budoša, od Múčku 

                                       po zastávku u Bibíka Milana,  osada Belajky 

                                       č.d.  558 - 640,  489 – 504, 704-715,                       (Miroslav Mozoľ) 

 

obvod číslo       7            od Bibíka Milana /aut.zast./  a od Merkura po kúpalisko, osada 

                                       Petránky 

                                        č.d. 64l – 768, 716-742                                                               (Ján Tarana) 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 



 

 

Uznesenie č.  65/2014     

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

určuje 

sobášiacich – starostu obce a v jeho neprítomnosti poslankyňu Miroslavu Kekelyová, 

sobášne dni  a hodiny 

  - piatok    od 14.00 – 17.00 hod.                

  - sobota    od 13.00 – 17.00 hod. 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 66/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

schvaľuje   

Stavebný úrad Zborov nad Bystricou pre  Obec Ochodnica na rok 2015. 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 67/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

určuje – 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce  

Radoslava Ďurošku vo výške 2.122,- €- 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

  

Predsedovia jednotlivých komisií doplnia členov komisie na budúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 



 

Uznesenie z OZ zo dňa 30.12.2014 

Uznesenie č. 68/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici schvaľuje „Zmluvu o prevode vlastníctva a bytov“ 

uzavretú podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/l964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov medzi: SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

a Obec Ochodnica, 023 35 Ochodnica 121. 

 

Prítomní: 6                    Za: 6                     Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 


