
Zápisnica OZ konaného dňa 12.08.2011 

 

 

Č.83/2011 

 

OZ berie na vedomie žiadosť občanov o opravu príjazdovej cesty do osady Suchá  

- občania budú písomne oboznámený o termíne stretnutia na tvare miesta 

 

Č. 84/2011 

 

OZ berie na vedomie žiadosť p. Františka Kopasa ml. o úprave priestranstva vstupu do obce 

 

Č.85/2011 

 

OZ schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov pre organizácie  

RVC    600€ 

JDS-Ochodnica   70 € 

Záhradkári obce   70 € 

Včelári obce    70 € 

Dychová hudba            300 € 

Poľovnícke združenie   70 € 

 

Č.86/2011 

 

OZ doporučuje starostovi obce doriešiť situáciu obecného vodovodu /zriadiť živnosť so 

spôsobilou osobou, ktorá bude vykonávať činnosť –správcu verejného vodovodu / 

 

Č.87/2011 

 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa návrhu 

 

Č.88/2011 

 

OZ ukladá starostovi obce zaslať list obci Kysucký  Lieskovec  s tým že na základe uznesenia 

č.  54/2009,  ktoré bolo prijaté OZ , ktoré nesúhlasí  s úhradou faktúry č. 200935  

obce Kysucký Lieskovec z dôvodu nesplnenia požiadavky obce Ochodnica. 

 

Č.89/2011 

 

OZ ukladá poriadkovej komisii prejednať sťažnosť p. Bindera na Róberta Marčana 

 

Č.90/2011 

 

OZ ukladá športovej komisii zvolať futbalový klub o prešetrení činnosti Róberta Marčana  

Pri práci s deťmi 

 

Č.91/2011 

 

OZ ukladá vystaviť výzvu OÚ Kysucký Lieskovec na úhradu faktúry Markízy za rok 2009-

2010 



 

 

 

Č.92/2011 

 

OZ súhlasí zo založením živnosti pre obec Ochodnica – zo živnosťami podľa prílohy 

 

Č.93/2011 

 

OZ ukladá starostovi obce vypracovať smernicu o používaní motorových vozidiel obce 

 

Č.94/2011 

 

OZ súhlasí s výmenou bytov medzi Jozefom Šadlákom a Margitou Muzikovou 

 

Č.95/2011 

 

OZ ukladá stavebnej komisii odpovedať na sťažnosť p. Antonovi Janekovi 

 

Č.96/2011 

 

OZ berie na vedomie anonymnú sťažnosť na predajňu Miké v obci Ochodnica 

 

Č. 97/2011 

 

OZ berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok pre domov dôchodcov v Kysuckom 

Novom Meste 

 

Č.98/2011 

 

OZ ukladá podanú sťažnosť na pani Máriu Buryovú postúpiť na životné prostredie 

 

Č.99/2011 

 

OZ ukladá poriadkovej komisii prešetriť sťažnosť na pána Ladislava Pečalu 

 

Č.100/2011 

 

OZ schvaľuje uvoľnenie zadržaných finančných prostriedkov pre ZŠ Ochodnica 

10 500 € prevádzkové náklady 

  5 000 € na zakúpenie uhlia 

 

Č.101/2011 

 

OZ postupuje sťažnosť rod. Dančíkových na pani Tabanyovú Zdenu poriadkovej komisii 

 

 

 

 

 


