Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. december 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Karol Šamaj, zástupca starostu
p. Martin Turčák, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, Mgr. Anton Bugáň, p. Ľuboš Lulek, p. Peter Sága,
p. Branislav Gavlas, p. Zdenko Žabka, Ing. Milan Mečár, RNDr. Edita Brisudová,
PaedDr. Alena Pijaková
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Dotácie zložkám
4. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2022
5. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2022
6. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2022
7. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ochodnica
9. Zmena rozpočtu
10. Plán kontrolnej činnosti na rok 2022
11. Správa o výsledkoch kontroly vykonaných hlavným kontrolórom obce
12. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
13. Rôzne ( Žiadosť č. OU 644/2021 zo dňa 12.11.2021; Žiadosť č. OU 647/2021 zo dňa
12.11.2021; Žiadosť č. OU 657/2021 zo dňa 18.11.2021;Podanie č. OU 704/2021 zo dňa
20.12.2021; Žiadosť č. OU 676/2021 zo dňa 30.11.2021; Žiadosť č. OU 705/2021 zo dňa
20.12.2021)
14. Diskusia
15. Záver
1.Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, skonštatoval, že je
prítomných 5 poslancov, a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Dal návrh na zmenu programu spolu s poslancom
Obecného zastupiteľstva – Ing. Milan Mizera.
Navrhol najskôr prerokovať pripomienky občanov, časť bodu č. 13, žiadosť č. 704/2021 ,
ktorí sú prítomní na zasadnutí.

Zmena programu: - vyjadrenie Komisie bytovej, stavebnej a životného prostredia k žiadosti
č. 704/2021
-krátku informáciu o význame čipovania smetných nádob
Starosta obce dal poslancom hlasovať o programe zasadnutia Obecného zastupiteľstva s jeho
zmenami.
Program bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p.Karol Šamaj, p. Martin Turčák, Ing. Milan
Mizera
Proti: 0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Martin Kuchta, Ing. Milan Mizera
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jaroslav Tarana, p. Karol Šamaj
Zapisovateľka:
Mgr. Dana Červená, zamestnanec OÚ
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
13. Rôzne
Žiadosť č. 704/2021
Pán starosta obce dal slovo členom Komisie bytovej, stavebnej a životného prostredia (ďalej
len „komisia“) a prítomným občanom.
Predseda komisie Ing. Milan Mizera:
- komisia sa venovala danej žiadosti dlhšiu dobu a viedla zasadania viac krát
- pripravili sme výstupný materiál, pozostáva na prijatie alebo schválenia uznesenia
p. Šamaj – zasadanie komisie sa uskutočnilo aj dňa 27.12.2021
- prečítal návrh uznesenia, ktoré komisia odporúča schváliť OZ
Ing. Milan Mečár – motivovali sme sa postupom, aký je zaužívaný v Žilinskom kraji pri
nových výstavbách. Zmena územného plánu nie je nutná. Ak sa bude aktualizovať v blízkej
dobe, môže sa navrhnúť do zmeny aj táto oblasť. Komisia odporúča, aby verejná
komunikácia bola široká minimálne 5 m. Ďalej komisia odporúča aby vo verejnej
komunikácii boli zemou uložené inžinierske siete. Stĺp (na elektrické vedenie) umiestnený na
obecnej časti pozemku, nie na súkromnej. Komisia odporúča previesť cestu do vlastníctva
obce, aby bol umožnený prístup ku všetkým parcelám. Problém s vodou – nedostačujúci

profil existujúceho potrubia, nutnosť ťahať nové potrubie s bodom napojenia pri Farme
Ochodnica – František Hunčík.
Starosta – obec musí investovať každý rok do opráv potrubia. Nemáme momentálne finančné
prostriedky na výstavbu nového vodovodného potrubia. V súčasnej dobe musíme prednostne
vykonať opravu veľkej poruchy potrubia na moste cez rieku Kysuca pri Kysuckom Lieskovci.
Mgr. Bugáň- všetko chápeme. Potrebujeme len od Vás rozhodnutie, že súhlasíte aby sme
mohli ďalej pokračovať. Vaše záväzné stanovisko potrebujeme ku deleniu parciel.
Uznesenie č. 55/2021 OZ v Ochodnici súhlasí so zahájením individuálnej bytovej výstavby
(IBV) rodinných domov (RD) v časti obce Ochodnica „U Tomáška“ pri dodržaní
nasledujúcich podmienok a požiadaviek.
a) Stavebná komisia odporúča OZ vydať súhlas:
o na IBV RD v lokalite „U Tomáška“ a
o použitie pozemkov obce na výstavbu:
 prístupovej komunikácie ktorej minimálna šírka bude 5 metrov z dôvodu
zabezpečenia bezproblémového prejazdu vozidiel Zdravotnej služby,
Hasičského zboru, odvozu TKO, ....Vzhľadom k tomu, že pozemky
v majetku obce nie sú v požadovanej šírke, bude potrebné k dosiahnutiu
predpísanej šírky komunikácie aby stavebníci prispeli odpredaním
z pozemkov v ich vlastníctve obci za symbolickú sumu 1 Euro.
 vybudovanie inžinierskych sieti a ich napojenie na existujúce rozvody,
 dažďová a splašková kanalizácia,
 rozvod zemného plynu
 rozvod pitnej vody
 elektrická rozvodná sieť
 verejné osvetlenie
 rozvod sietí elektronických komunikácií
o pripojenie na existujúci rozvod pitnej vody v správe obce
b) Podmienky:
o dodržanie regulatívov Územného plánu obce ČASŤ DRUHÁ, Článok 4, 1.
Regulatívy priestorové, písm.
 a) – zástavba bude riešená formou izolovaných rodinných domov,
jednopodlažných prípadne dvojpodlažných so sedlovými a pultovými
strechami.
 b) odporúčaná vzdialenosť osadenia domov bude 6 metrov od okraja
miestnej komunikácie.
o dodržanie zásad osadzovania rodinných domov
o žiadatelia predložia OZ štúdiu celkového riešenia, vrátane uloženia
inžinierskych sietí, osadenia jednotlivých RD, návrhu riešenia prístupových
komunikácií s uvedením, ako bude dopravne zabezpečený prístup na všetky
predmetné pozemky na ktorých sa uvažuje s IBV
c) Vzhľadom k tomu, že obec Ochodnica má v pláne kapitálových investícií iné priority
nie je v jej možnostiach finančne prispieť k technickej príprave a realizácii celého
investičného zámeru žiadateľov.

Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
K problematike inovácie v zvoze tuhého komunálneho odpadu (ďalej len „TKO“) starosta
uviedol, že Obec pripravuje zahájenie procesu čipovania nádob na TKO s cieľom získať
detailne informácie o tom, koľko je v skutočnosti vyvezeného TKO z našej obce pri každom
zvoze.
Zahájenie procesu čipovania, ako aj nasadenia celého systému evidencie zvozu TKO starosta
komunikoval zo zástupcom spoločnosti T+T a.s., ako aj zástupcom spoločnosti MIM, s.r.o.
a mal by pozostávať z:
-

čip sa bude dávať na plastové nádoby
auto bude mať čítačku a presne uvedie množstvo vyvezených smetných nádob
vývoz uskutoční len ak bude mať nádoba čip
bude zaškolený pracovník
termín zavedenie čipovania smetných nádob závisí od ich dodávky

Podľa vyjadrenia starostu by mal byť proces čipovania ukončený do konca marca 2022.
Ing. Miloš Marčan sa taktiež venoval predmetnej problematike, stretol sa so zástupcom
spoločnosti T+T, a.s. Z tejto diskusie vyplynulo odporúčanie obci Ochodnica uchádzať sa
o finančné prostriedky z Eurofondov, ktoré ale môžu byť použité len na vybudovanie
odpadovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na separovaný zber.
3. Dotácie
Boli prednesené žiadosti zložiek o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce –
dotácie.
Uznesenie č. 56/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje finančné dotácie zložkám obce:
a. Slov. zväz záhradkárov Ochodnica – 700 Eur
b. Základná organizácia Slov. zväzu včelárov KNM - 300 Eur
c. eRko – HKSD – 500 Eur
d. Poľovnícke združenie Šerkov – KNM – Ochodnica - 500 Eur
e. Jednota dôchodcov na Slov. - Ochodnica – 500 Eur
f. Folklórny súbor Kýčera – 2 000 Eur
g. Centrum sociálnych služieb Kamence – 500 Eur
h. TJ Kysučan Ochodnica – 9 550 Eur
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. nMartin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
4. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2022
Riaditeľka MŠ uviedla, že vychádzame z reálnych výdavkov ako sme čerpali v roku 2021.

Mgr. Jaroslav Tarana – nezahrnuli ste do rozpočtu nové odmeny a zvýšenie platov, ktoré Vám
zo zákona vychádzajú. Budete mať problém s rozpočtom.
- Finančná komisia odporúča schváliť rozpočet MŠ na rok 2022
- kontrolór obce navrhol opatrenie znížiť úväzok vedúcej kuchyne
- riaditeľka MŠ – v dnešnej dobe silu využívame na zvýšenie opatrenia pri nutnej
dezinfekcií priestorov
Uznesenie č. 57/2021 OZ schvaľuje rozpočet Materskej škole v Ochodnici na rok 2022
z podielových daní vo výške 162 160 Eur. Celkové výdavky MŠ na rok 2022 vo výške
170 260 Eur.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
5. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2022
Mgr. Jaroslav Tarana- finančná komisia sa k rozpočtu nebude vyjadrovať, nemá konkrétne
námietky a odporúča ho schváliť.
Riaditeľka ZŠ uviedla, že sa odvíjali od rozpočtu iných rokov.
Rozpočet Školského klubu detí pri ZŠ v Ochodnici na rok 2022.
- Kontrolór – máte navýšené oproti minulým rokom
- Riaditeľka ZŠ – navýšenie ohľadom vzniku ranného klubu. Vznikol na požiadanie
rodičov. Máme 43 detí, ktoré môžu stráviť denné 5 hodín v školskom klube. Financie
dostávame od štátu bez rozdielu dĺžky pobytu dieťaťa v klube.
Uznesenie č. 58/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet Školského klubu detí (ŠKD) pri ZŠ
v Ochodnici na rok 2022 z podielových daní vo výške 21 700 Eur. Celkové výdavky ŠKD pri
ZŠ v Ochodnici na rok 2022 vo výške 23 700 Eur.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
6. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2022
Uznesenie č. 59/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet Centra voľného času (CVČ) pri ZŠ
v Ochodnici na rok 2022 z podielových daní vo výške 3 510 Eur. Celkové výdavky CVČ pri
ZŠ v Ochodnici na rok 2022 vo výške 9 510 Eur.

Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Uznesenie č. 60/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet Školskej jedálne (ŠJ) pri ZŠ
v Ochodnici na rok 2022 z podielových daní vo výške 42 883 Euro. Celkové výdavky 52 883
Eur.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Finančná komisia navrhuje znížiť úväzok vedúcej školskej jedálne. Ďalej navrhuje znížiť
jednu pomocnú silu v školskej jedálni. Z dôvodu klesajúceho výkonu v školskej jedálni.
Starosta navrhol, že môžeme mať jednu vedúcu pre obidve jedálne.
Uznesenie č. 61/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet ZŠ v Ochodnici z prenesených
kompetencií vo výške 517 496 Eur.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
7. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024
Uznesenie č. 62/2021 OZ v Ochodnici berie na vedomie stanovisko Komisie finančnej,
správy majetku a rozvoja obce pri OZ v Ochodnici k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 - 2024.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ochodnica.
Kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu je
spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, inými právnymi predpismi ako
aj vnútornými predpismi obce a navrhuje obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2022 so
zapracovanými zmenami schváliť. Uviedol, že sa zúčastnil aj rokovania komisie finančnej,
správy majetku a rozvoja obce k návrhu rozpočtu.
Uznesenie č. 63/2021 OZ v Ochodnici berie na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

Uznesenie č. 64/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje po úpravách rozpočet obce Ochodnica na
rok 2022.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Uznesenie č. 65/2021 OZ v Ochodnici berie na vedomie rozpočet obce Ochodnica
s výhľadom na roky 2023 a 2024.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
9. Zmena rozpočtu
Ekonómka obce predniesla úpravy rozpočtu starostom obce rozpočtovým opatrením č. 11,
č.12, č.13 a vysvetlila úpravu rozpočtu č. 14.
Uznesenie č. 66/2021 OZ v Ochodnici berie na vedomie úpravy rozpočtu obce Ochodnica č.
11, č. 12 a č. 13.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Finančná komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu č. 14.
Uznesenie č. 67/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 14.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Uznesenie č. 68/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ v Ochodnici zo dňa
30.11.2021.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
10. Plán kontrolnej činnosti na rok 2022
Kontrolór obce informoval o plánovaných kontrolách na prvý polrok 2022.

-

kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov zo stany obce Ochodnica a to v oblasti sprístupňovania
informácií na žiadosť za roky 2020, 2021
kontrola bežných príjmov z dane za psa, dane za ubytovanie za rok 2021
kontrola hospodárenia obce na úseku požiarnej ochrany v roku 2021
kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu obecného úradu Ochodnica

Uznesenie č. 69/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra obce na 1 polrok 2022.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
11. Správa o výsledkoch kontroly vykonaných hlavným kontrolórom obce
Materiál k uvedeného bodu bol poslancom doručený v elektronickej forme.
p. Kontrolór - za uvedené obdobie boli vykonané kontroly :
- kontrola príjmovej časti rozpočtu – poplatok za komunálny odpad - rok 2020
- kontrolu náležitosti rozhodnutí vydaných v roku 2021 ( platobných výmerov )
- kontrolu dotácii
Popri kontrolách v súčinnosti so zástupcami rozpočtových organizácií vypracoval VZN č.
1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom
zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica.
Uznesenie č. 70/2021 OZ v Ochodnici po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Správu o výsledku vykonaných kontrol Hlavného kontrolóra Obce Ochodnica v roku 2021.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
12. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke.
Materiál k uvedenému bodu bol doručený v elektronickej forme.
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú
v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve –
uvádza v správe audítor.
Uznesenie č. 71/2021 OZ v Ochodnici berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing.
Ľudovíta Viciana, licencia č. 82, z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky, vypracovanú
01.12.2021.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0

Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Uznesenie č.72/2021 OZ v Ochodnici berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing.
Ľudovíta Viciana, licencia č. 82, k účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2020, vypracovanú
01.12.2021.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
13.Rôzne ( Žiadosť č. OU 644/2021 zo dňa 12.11.2021; Žiadosť č. OU 647/2021 zo dňa
12.11.2021; Žiadosť č. OU 657/2021 zo dňa 18.11.2021;Podanie č. OU 704/2021 zo dňa
20.12.2021; Žiadosť č. OU 676/2021 zo dňa 30.11.2021; Žiadosť č. OU 705/2021 zo dňa
20.12.2021)
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku č. 644/2021 zo dňa 12.11.2021.
- stanovisko k žiadosti bolo poskytnuté telefonickou komunikáciou riaditeľkou ZŠ.
- OZ zamieta žiadosť o poskytnutie finančného príspevku.
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad a umiestnenie kontajnerov na triedený zber
č. 647/2021 zo dňa 12.11.2021.
- OZ zamieta žiadosť o zníženie poplatku KO,
- umiestnenie kontajnerov obec Ochodnica zabezpečila.
Žiadosť o odpustenie nájmu č. 657/2021 zo dňa 18.11.2021.
- OZ vyhovelo žiadosti
- Zároveň žiada aby nájomníčka zabezpečila vyčistenie priestoru pred pohostinstvom
a nepoužívala priestor pre svoje účely ako vonkajšiu terasu
Uznesenie č. 73/2021 OZ v Ochodnici vyhovuje žiadosti pani Kataríny Kučerovej,
nájomníčke pohostinstva na adrese Ochodnica č. 347 o odpustenie polovice úhrady prenájmu
za mesiace november a december 2021. Odpustená čiastka predstavuje 691,67 Eur.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Žiadosť o opravu – vysporiadanie komunikácie parcely EK-N 497/1, cestná komunikácia
parcela CK-N 2151/1 č. 676/2021 zo dňa 30.11.2021.
-

žiadosť postúpená Komisií bytovej, stavebnej a životného prostredia

Žiadosť o preplatenie dovolenky č. 705/2021 zo dňa 20.12.2021
-

OZ žiadosti vyhovelo.

Uznesenie č. 74/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky
za rok 2020 v rozsahu 10 dní starostovi obce.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Obec Ochodnica prijala dňa 6.12.2021 pod číslom 682/2021 petíciu občanov, adresovanú na
Úrad vlády SR.
- Žiadosť o prijatie, prešetrenie a vybavenie petície.
OZ v Ochodnici sa oboznámilo s petíciou občanov a potvrdzuje jej oprávnenosť.
14. Diskusia
Ing. Milan Mizera – navrhuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ochodnica, za jeho
celoročnú aktívnu prácu a iniciatívny prístup k plneniu úloh.
Uznesenie č. 75/2021 OZ v Ochodnici schvaľuje odmenu Hlavnému kontrolórovi obce vo
výške 30% z ročného platu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p.Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing.Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
Bola prehodnotená doplnená žiadosť na prenájom pozemku.
Uznesenie č. 76/2021 OZ v Ochodnici berie na vedomie doplnenú žiadosť pána Martina
Kuchtu, bytom Ochodnica 26, IČO: 43266851 na prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce
Ochodnica na parcele č. 2353/2 uvedenom v LV 822 vo výmere 800 m2 vyznačenom
v grafickom zobrazení, ktoré tvorí prílohu žiadosti za účelom vytvorenia odstavnej plochy pre
hákové kontajnery, úložiska zeminy za účelom jej preosievania a uskladnenie kameniva. Cena
nájmu sa stanovuje vo výške 0,50 Eura / m2 /rok, čo predstavuje 400 Eur ročne.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná

Uznesenie č. 77/2021 OZ v Ochodnici
a) schvaľuje
zámer nájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ochodnica – časť
pozemku par. Číslo 2353/2, druh: ostatná plocha o výmere 800 m², katastrálne územie
Ochodnica, evidovaná na LV 822, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto,
vyznačeného v grafickom zobrazení, ktoré je prílohou žiadosti pána Martina Kuchtu,
bytom Ochodnica 26, IČO: 43266851 za účelom vytvorenia odstavnej plochy pre
hákové kontajnery, úložiska zeminy za účelom jej preosievania a uskladnenie
kameniva z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu 5 rokov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že uvedený pozemok
obec nevyužíva a ani využívať neplánuje. Žiadateľ sa o uvedený pozemok a okolie
bude svedomito starať a pozemok využívať len na uvedený účel.
Cena ročného nájmu za pozemok sa určuje 0,50 eur/m2 / rok, čo predstavuje sumu
spolu 400 eur ročne.
poveruje
správu obce zverejnením zámeru nájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z
dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obci a na webovom sídle obce.
Prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce bude predmetom schvaľovania na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po splnení podmienok zverejnenia tohto
zámeru najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jaroslav Tarana, p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, p. Martin
Turčák.
Proti:0
Zdržal: 0
Neprítomní: p. Ján Tarana, p. Anna Ďuratná
15. Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za
ich účasť a celoročnú vzájomnú spoluprácu. Týmto ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jaroslav Tarana........................................
p. Karol Šamaj .................................................

Radoslav Ďuroška
starosta obce

