
Uznesenie OZ zo dňa 25.09.2015 

 

č.45/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici odporúča starostovi obce zabezpečiť odborníka na 

preverenie stavu mostov v obci. 

Termín: do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera) 

Za: 5   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

č. 46/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici doporučuje starostovi obce kontaktovať správcu vodného 

toku – potoka  Ochodničanka a prerokovať s ním prehĺbenie a vyčistenie koryta. 

Termín: do nasledujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva 

Prítomní: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera) 

Za: 5   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

č. 47/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č.  pkE 6550 

pánovi Ľubovi Mackovčákovi. 

Prítomní: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera) 

Za: 5   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

č.48/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov pre 

základnú školu v Ochodnici podľa požiadavky riaditeľky škôlky vo výške 22 505,30 Eur. 

Prítomní: 5 

Za: 4  (Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Kekelyová) 

 

 

 



č. 49/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici odporúča starostovi obce  osobne prediskutovať, za 

prítomnosti príslušného poslanca Obecného zastupiteľstva, uhradenie nedoplatkov na dani 

a poplatkoch s každým dlžníkom.  

Termín: do budúceho zasadania Obecného zastupiteľstva 

Prítomní: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera) 

Za: 5   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

č.50/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici schvaľuje účasť obce v projekte zameranom na 

predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania 

a súhlasí so spoluúčasťou vo výške 5% z oprávnených nákladov, t.j. 7 632 Eur. 

Prítomní: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera) 

Za: 5   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

č. 51/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za obdobie 01. 

január – 30. jún 2015.  

Prítomní: 5  

Za: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

č. 52/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 3.  

Prítomní: 5 

Za: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na 2. polrok 2015.  

Prítomní: 5 



Za: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

č.  54/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici schvaľuje zriadenie podružného meracieho bodu spotreby 

elektrickej energie na pozemku v kat.území Ochodnica LV 1144.  

Prítomní: 5 

Za: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

č. 55/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici berie na vedomie: 

a) požiadavku predloženú poslancom Ing. Milanom Mizerom na zabezpečenie spílenie 

nadmerne rastúcej vegetácie zasahujúcej do vedenia elektrickej energie v obci, časť „U 

Koptáka“. 

b) požiadavku predloženú poslancom Ing. Milanom Mizerom na vytvorenie platených 

parkovacích miest na miestnej komunikácii v obci – ceste vedúcej od chaty Štart 

k pánovi Vladimírovi Radolskému. 

c) návrh predložený poslancom Ing. Milan Mizerom na vykonanie revízie bezpečnosti 

detského ihriska nachádzajúceho sa v obci pri supermarkete Jednota. 

d) návrh predložený poslancom Ing. Milan Mizerom na zriadenie osvetľovacích bodov 

miestnej komunikácie v obci – vedľajšej cesty od pani Lykovej k pánovi Antonovi 

Lazárkovi. 

e) sťažnosť nájomníkov bytovky na hospodársku budovu a hnojisko p. Kantroíka 

v blízkosti bytoviek, 

f) protest prokurátora na VZN proti VZN Obce Ochodnica č. 1/2015 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce 

Ochodnica, 

g)  informáciu Ing. Milana Mizeru spoločne s p. Róbertom Šinálym a p. Milošom 

Marčanom o návrhu nového dopravného značenia na cestnom ťahu E 75 predovšetkým 

pri odbočovaní (doľava) do Ochodnice v smere zo Žiliny do Čadce vrátane 

umiestnenia dopravných stĺpikov tak, aby sa minimalizovala možnosť vzniku 

dopravnej nehody. 

Prítomní: 5 

Za: 5 (Kekelyová, Ďuratná, Tarana, Surovčák, Mizera)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 


