Z á p i s n i c a zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ochodnici
konaného dňa 30.09.2016
Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
Ďalší prítomní:
Anna Švaňová, Andrej Ďuratný, Alena Vlčková, Ivan Kocúr, Anton Bugáň, Ľubomír Piják,
Štefan Ságoš, Vladislav Piják, Stanislav Kopták,
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a prečítal program OZ.
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Zmena rozpočtu
5. Vyradenie motorového vozidla Škoda Felícia
6. Amfiteáter – Projekt Poľsko
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Starosta obce navrhol bod 3 Kontrolu uznesení z programu vypustiť nakoľko nie je prítomný
kontrolór obce.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie boli schválení:
- p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
- p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ

Za overovateľov zápisnice boli schválení:
- p. Ján Tarana, poslanec OZ
- p. Anna Ďuratná, poslaňkyňa OZ
Písaním zápisnice bola poverená Jana Kolenová, pracovníčka Obecného úradu v Ochodnici.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák
Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Rôzne
- Starosta obce navrhol možnosť, aby sa dalo slovo prítomným občanom.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák
Proti: 0

Zdržal sa: 0

- P. Ing. Kocúr z Okresného úradu Žilina – pozemkový a lesný odbor oboznámil poslancov
OZ s problémom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v kat. území obce Ochodnica.
Informoval OZ, že rozhodnutím Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste č.
A2001/08012 zo dňa 18.10.2001 bolo priznané vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v kat.
území obce Ochodnica oprávnenému – Spolku bývalých urbarialistov obce Ochodnica.
Navrhuje realizáciu úkonov smerujúcich k zmene vlastníckych práv z Obce Ochodnica na
Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica, pričom areál prameňa „Vajcovka“ zostane vo
vlastníctve Obce Ochodnica.
OZ berie na vedomie danú informáciu.
- P. Anton Bugáň žiada oznámiť občanom Ochodnica, že v obci chodia podozrivé osoby za
účelom podpísania určitých dokladov, ktoré nie sú pravdivé. Preto treba informovať občanov,
aby si dávali pozor, čo podpisujú.
- P. Ľubomír Piják predniesol sťažnosť členov vodovodu Jamy na svojvoľné úpravy ciest do
osady Beľajky. Obyvatelia chát svojvoľne spravili úpravy ciest, ktoré spôsobujú po daždi
vymývanie komunikácií a splavovanie bahna do žriediel a následne do vodojemu Jamy, čím
môže vzniknúť závadnosť pitnej vody v skupinovom vodovode. Pri prívalových dažďoch
môže dôjsť k záplavám domov nachádzajúcich sa pod Komárovou lúkou. Starosta obce
navrhuje stretnutie s obyvateľmi chát za účelom riešenia
- prišla p. Ing. Miroslava Kekelyová
- Poslanec Ján Tarana oboznámil poslancov OZ s návrhom obyvateľov chát z časti Petránky,
ktorí žiadajú zabezpečiť spoluprácu s Obcou Zákopčie, kde by mohli sypať komunálny odpad.
Navrhujú, že poplatok za KO by platili Obci Ochodnica a Obec Ochodnica by uzatvorila
zmluvu s Obcou Zákopčie, ktorej by časť poplatku na základe zmluvy (dohody) platila Obec
Ochodnica. Starosta obce informoval poslancov, že už rokoval so starostom Obce Zákopčie,
ktorý mal zaujať písomné stanovisko.

- Na obecné zastupiteľstvo bola doručená Petícia obyvateľov obce za zrezanie respektíve
výrazné orezanie stromov – Lipy – na dolnom cintoríne, pretože konáre a lístie padajúce zo
stromov opakovane poškodzujú hroby a pomníky umiestnené pod týmito stromami
- Poslanec Milan Mizera informoval poslancov OZ so sťažnosťou obyvateľov bytovky pri ZŠ
na cestu okolo bytovky. Nad bytovkou začala výstavba rodinných domov a obyvatelia
bytovky sa sťažujú na prašnosť z cesty. Navrhuje, aby stavebníci upravili cestu. Starosta obce
navrhuje stretnutie s pracovníkom stavebného úradu a stavebníkmi za účelom vyriešenia
daného problému.
4. Zmena rozpočtu
P. Švaňová vyzvala poslancov OZ na vyjadrenie sa k plneniu rozpočtu.za 1. polrok 2016.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k plneniu rozpočtu. Potom p. Švaňová predniesla
úpravu rozpočtu č.3. Oboznámila ich s jednotlivými úpravami. Starosta obce na základe
priznanej dotácie na rekonštrukciu miestneho rozhlasu navrhuje rekonštrukciu celého rozhlasu
v obci cez verejné obstarávanie.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák, Kekelyová
Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Vyradenie osobného motorového vozidla Škoda Felícia
Starosta obce navrhuje vyradiť z evidencie osobný motorový automobil Škoda Felícia ŠPZ
KM 852 AD.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák, Kekelyová,
Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Amfiteáter – Projekt Poľsko
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s projektom Zastrešenie amfiteátra Ochodnica.
Poslanci berú na vedomie daný projekt.
7. Rôzne
- Členovia Slovenského zväzu záhradkárov v Ochodnici predniesli žiadosť o finančný
príspevok na zakúpenie 40 ks stoličiek do miestnosti Klubu záhradkárov v Ochodnici.
Poslanci OZ schválili finančný príspevok vo výške 900,- Eur.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák, Kekelyová
Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Starosta obce predniesol zmluvu o kúpe pozemku podiel 1/160 čo je 7,65 m2 parc. reg. E
č.529, trvalé trávne porasty vo výmere 204m2 vedená na LV č. 7326 a podiel 6/40 čo je
140,25 m2 parc. reg. E č. 528/1, orná pôda vo výmere 935 m2 vedená na LV 7325
v katastrálnom území Ochodnica. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu
s Ing. Pavlom Letkom.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák, Kekelyová
Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Slovenskej pošty o stavebné úpravy
prenajímaných priestorov. P. Kekelyová navrhla odpovedať písomne na danú žiadosť. P.
Mizera sa rozhodol napísať odpoveď na túto žiadosť.
- A. Ďuratná informovala poslancov OZ s potrebou umiestniť cestné zrkadlo v križovatke
„U Sv. Jána“ na nižnom konci, na autobusovej zastávke „U Mrenky“ a pri moste „U Budoša“
na vyšnom konci.
Hlasovanie:
Za: Ďuratná, Tarana, Mizera, Surovčák, Kekelyová
Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Starosta obce informoval poslancov OZ, že je potrebná výmena dverí do sále kultúrneho
domu.
9. Záver
Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
1. Overovateľ:
Ján Tarana
2. Overovateľ:
Anna Ďuratná

Radoslav Ďuroška
starosta obce

