Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici
konaného dňa 22.05.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s pripraveným programom.
2. Kanalizácia
Právnik oboznámil prítomných poslancov a starostov z Ochodnice, Dunajova a Kysuckého
Lieskovca o pripravených dokumentoch, ktoré sa týkajú projektu kanalizácia v obciach
Ochodnica, Dunajov a Kysucký Lieskovec. Vysvetlil prítomným, že v stanovách v čl. II. je
predmetom činnosti aj spolupráca medzi obcami v iných oblastiach. Ďalej sa spýtal
prítomných starostov obcí, aby sa vyjadrili, či kanalizáciu v obciach chcú alebo nie a aby
prijali stanovisko v uznesení v každej obci. Nakoľko výzvy na daný projekt začínajú
27.6.2015 je potrebné uznesenia prijať čo najskôr.
P. poslanec Mizera podal návrh, aby p. právnik vysvetli návrh zmluvy bod po bode a prítomní
sa budú k jednotlivým bodom vyjadrovať. Tak isto, aby boli vysvetlené aj stanovy združenia
obcí. P. právnik súhlasil a sľúbil zapracovať jednotlivé pripomienky do zmluvy a do stanov.
Potom začal čítať návrh zmluvy, vysvetľoval jednotlivé body a jednotlivé pripomienky od
prítomných poslancoch. P. starostka z Kys. Lieskovca sa nevedela vyjadriť, či ako obec
vstúpia do Združenia, lebo momentálne sú v ozdravnom režime a nevie ako dlho potrvá táto
situácia a keďže tu nie sú prítomní poslanci z obce Kysucký Lieskovec, nemôže sama zaujať
stanovisko.
P. právnik jednotlivé pripomienky a zmeny zapracuje do Zmluvy o zriadení združenia obcí
„Združenie obcí Kysuca“ a do Stanov združenia obcí Kysuca a nové doklady sa doručia
poslancom a starostom obcí.
Starosta Obce Ochodnica navrhol ďalšie OZ na piatok 29.mája 2015, kde sa bude hlasovať
o schválení návrhu zmluvy o zriadení združenia obcí „Združenie obcí Kysuca“ a na základe
hlasovania sa prijme uznesenie. Ďalej navrhol, aby poslanci z Obce Ochodnica a starostka
Obce Dunajov spoločne so starostom Obce Ochodnica sa zúčastnili na OZ v Kysuckom
Lieskovci spoločne aj s právnikom dňa 29. mája 2015, kde sa tiež prijme uznesenie.
3. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným a ukončil OZ.
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