
Uznesenie OZ zo dňa 24.1.2020 

č. 1/2020  -  OZ v Ochodnici ruší uznesenie č. 24/2019. 

 Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin  

      Turčák 

Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

č. 2/2020 -  OZ schvaľuje plán zasadaní OZ na rok 2020 nasledovne – 13.3., 24.4., 26.6.,       

28.8., 30.10. a súčasne schvaľuje pravidelné zasadania  v posledný piatok    

každého párneho mesiaca až do konca funkčného obdobia. 

Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin  

Turčák 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

č. 3/2020 – OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení prijatých v roku 2019. 

č. 4/2020 – 1./  OZ prerokovalo návrh na zmenu Územného plánu obce Ochodnica. 

2./  OZ súhlasí s obstaraním zmeny k Územnému plánu obce Ochodnica v zmysle  

požiadaviek žiadateľov, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou s podmienkou, 

že žiadatelia o zmenu sa zaviažu, že sa budú v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 

Zb. v platnom znení podieľať na nákladoch na obstaranie dokumentácie spoje- 

                         nej so zmenou Územného plánu obce Ochodnica so zmenou v záväznej časti  

územného plánu – budovanie novej cyklotrasy v katastrálnom územní KNM, 

verejnoprospešnej stavby s názvom „KYCUCKÁ CYKLOTRASA

- DUNAJOV – KNM – ŽILINA (BUDATˇIN)“. 

3./  a/ ukladá v prípadoch, kde môže nastať problém súhlasu dotknutých orgánov 

     so schválením zmeny (napr. ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo 

vodného toku, ...) vyžiadať od žiadateľa o zmenu územno-plánovacej 

dokumentácie pred zapracovaním jeho požiadavky súhlas dotknutých 

orgánov s požadovanou zmenou. 

b/  do územno-plánovacej dokumentácie zapracovať požadované zmeny 

v rozsahu len kladných stanovísk dotknutých orgánov. 

Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin  

      Turčák 

Proti: 0                      Zdržal sa: 0 



č. 5/2020 – OZ berie na vedomie informáciu o situácii v Základnej škole v Ochodnici. 

č. 6/2020 – OZ schvaľuje jednorázové zvýšenie mesačného platu starostovi obce Ochodnica 

       na mesiac február 2020 o 60 % zo základného mesačného platu. 

Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin  

      Turčák 

Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

č. 7/2020  - OZ berie na vedomie správu starostu obce o pripravovanom projekte „Revitali- 

Zácia priestranstva pred kultúrnym domom v obci Ochodnica. 

č. 8/2020 – OZ ukladá správcovi internetovej stránky obce Ochodnica pripraviť informačné 

okno s názvom „Kultúrny dom“, ktoré bude obsahovať všetky informácie 

súvisiace s prevádzkou a obsadenosťou kultúrneho domu. 

Termín: do 29.2.2002 

Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin  

      Turčák 

Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

č. 9/2020 – OZ berie na vedomie správu starostu obce o stave realizácie príprav na výstavbu  

kanalizácie v rámci aglomerácií Kysucký Lieskovec – Ochodnica – Dunajov. 

č.10/2020 – OZ berie na vedomie správu zo zasadania bytovej komisie. 

č. 11/2020 – OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2020  s doplnením kontroly mzdovej a personálnej agendy Materskej školy v 

Ochodnici. 

 Za: p. Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák 

Proti: 0                      Zdržal sa: Ing. Milan Mizera 




