
                                                                            Zápisnica  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica, konaného  v zasadačke OÚ dňa 

15.12.2022.  

 

Prítomní:   Radoslav Ďuroška- starosta obce 
                    Ing. Milan Mizera – poslanec OZ 
                    Martin Kuchta- poslanec OZ 
                    Anna Ďuratná-poslanec OZ 
                    Lukáš Turčák-poslanec OZ 
                    Žaneta Bambúchová- poslanec OZ 
                    Mgr. Zuzana Škorvanková- poslanec OZ 
 

Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, Ing. Stanislav Jančiga, Mgr. Anton Bugáň,  

p.Pavol Gocoliak, p.Peter Gocoliak, p.Martina Macášová, JUDr.Miloš Marčan, Ing. 

Juraj Krupka  

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. VZN obce Ochodnica č. 2/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2013   o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

5. VZN obce Ochodnica č. 3/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2011 

Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ochodnica.    

6. VZN obce Ochodnica č. 4/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2022  o 

výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 

zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica.     

7. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č.11, č.12 a č.13. 

8. Správa o výsledkoch kontroly vykonaných hlavným kontrolórom obce. 

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

10. Plán zasadnutí OZ. 

11. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce Ochodnica.  

12. Rôzne ( Žiadosť č. OÚ 557/2022, Žiadosť č. OÚ 562/2022, Žiadosť č. OÚ 

513/2022,    Žiadosť č. OÚ 563/2022, Žiadosť č. OÚ 572/2022). 

13. Diskusia. 

14. Záver. 

K bodu č.1: 



Otvorenie: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Radoslav Ďuroška. 

Privítal všetkých prítomných, uviedol, že zasadnutie OZ je nahrávané, že je 

prítomných 6 poslancov a  Obecné zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné.  

Starosta navrhol zmeniť  program:  

- odstrániť bod č. 6, presunúť do ďalšieho zasadnutia OZ.  

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo v bode programu č. 1 program obecného zastupiteľstva.     

      OZ schvaľuje upravený program nasledovne: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. VZN obce Ochodnica č. 2/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2013   o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

5. VZN obce Ochodnica č. 3/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2011 

Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ochodnica.      

6. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č.11, č.12 a č.13. 

7. Správa o výsledkoch kontroly vykonaných hlavným kontrolórom obce. 

8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

9. Plán zasadnutí OZ. 

10. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce Ochodnica.  

11. Rôzne ( Žiadosť č. OÚ 557/2022, Žiadosť č. OÚ 562/2022, Žiadosť č. OÚ 

513/2022,    Žiadosť č. OÚ 563/2022, Žiadosť č. OÚ 572/2022). 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

K bodu č.2 :  

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

 Do návrhovej komisie starosta určil: Ing. Milan Mizera, Mgr. Zuzana Škorvanková 

 Overovatelia zápisnice:                      Martin Kuchta, Žaneta Bambúchová 

  Zapisovateľka:                                   Dana Červená 

K bodu č.3:  

Kontrola plnenia uznesení. 

 

  Uznesenie č. 1/2022 

OZ v Ochodnici odstupuje žiadosť pána Ing. Mariána Ságu na ďalšie riešenie do komisie 

stavebnej, bytovej a životného prostredia. 



 

Komisia stavebná, bytová a životného prostredia (ďalej len komisia ) riešila zámenu podielu 

s jedným z majiteľom parcely. Komisia uskutočnila rokovanie o možnej zámene podielu 

s majiteľom. Vypracovala uznesenia na prijatie navrhovanej zámeny  a prijatie  podmienok 

navrhnutých  majiteľom. Neskôr bola spolupráca ukončená zo strany majiteľa, ktorý od 

dohody odstúpil.  

Mizera- môžeme skúsiť riešiť s majiteľom iným spôsobom ako zámenou, napr. odkúpením   

Úloha splnená.  

 

   Uznesenie č. 9/2022 

OZ v Ochodnici ukladá zamestnancovi Obecného úradu v Ochodnici, ktorý je poverený 

správou daní, priebežne analyzovať príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. O zisteniach 

spracovať správu, ktorú spoločne s návrhom na úpravu výšky miestnych poplatkov predloží 

OZ. Termín : do 30.10.2022 a následne priebežne vždy k 30.10. príslušného roka. 

 

Úloha do termínu splnená,  ale úloha na ďalšie roky zatiaľ zostáva v plnení.  

Úloha splnená. 

 

    Uznesenie č. 58/2022 

OZ v Ochodnici berie na vedomie žiadosť č. 372/2022 a ostáva v riešení. 

Starosta obce a Ing. Milan Mečár sa zúčastnili pracovného stretnutia s p. Mihaldom 

(geodetom ), táto žiadosť nebola na stretnutí prerokovaná, posúva sa do ďalšieho pracovného 

stretnutia. 

Úloha v plnení. 

 

    Uznesenie č. 59/2022 

OZ v Ochodnici odporúča starostovi obce vypracovať návrh prekládky vodovodného potrubia 

rozpočtu na najbližšie zasadnutie OZ. 

Starosta uviedol, že realizácia prekládky bude zaradená do investícií budúceho roka.  

Úloha v plnení. 

 

     Uznesenie č. 60/2022 

OZ v Ochodnici odporúča starostovi obce zvolať spoločné stretnutie s nájomcami nebytových 

priestorov na prvom poschodí v kultúrnom dome. 

Stretnutie bolo naplánované  telefonický s predsedom Urbariát pozemkové spoločenstvo 

Ochodnica a majiteľom firmy WNET Technology T. Čečkom,  Obec Ochodnicu mal 

zastupovať predseda finančnej komisie Mgr. Jaroslav Tarana. Stretnutie bolo naplánované 

dňa 5.10.2022 o 16:00 hod v KD, ktoré bolo predsedom komisie zrušené.  

Na zasadnutí OZ dňa 14.10.2022 bolo prijaté uznesenie: 

č. 70/2022 OZ v Ochodnici schvaľuje dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 2/2021 pre Urbariát 

pozemkové spoločenstvo (sumu 20 Eur za elektrickú energiu ročne do doby vytvorenia 

samostatných odberných miest). 

Úloha splnená. 

 

     Uznesenie č. 61/2022 

OZ v Ochodnici odporúča starostovi zabezpečiť stretnutie s vedením školy ohľadom jednania 

o poskytnutí priestorov pre mažoretkový klub ViktoriaKids Ochodnica. 

Dňa 22.9.2022 bola zaevidovaná žiadosť o odvolanie žiadosti o prenájom miesta na 

vykonávanie športovej činnosti. 

Úloha stratila plnenie. 



 

  Uznesenie č. 68/2022 

OZ v Ochodnici odporúča starostovi obce Ochodnica vykonať zistenie skutkového stavu 

vodovodnej prípojky vrátane rozvodu v Materskej škole a priľahlých bytových jednotách. 

Zamestnanec OÚ vykonal obhliadku s poslancom Martinom  Kuchtom, kde nič nezistili. 

Navrhli riaditeľke aby vykonávala pravidelný odpis vody- mesačne. Pani riaditeľka ma  

v pláne zorganizovať brigádu s rodičmi a vykonať samostatnú prípojku, ktorú chce zriadiť 

z finančného príspevku od rodičov. 

Úloha splnená. 

 

  Uznesenie č. 69/2022 

OZ v Ochodnici berie na vedomie správu nezávislého audítora prednesenú starostom obce 

Ochodnica. 

Starosta obce do 22.12.2022 uloží písomne úlohy zamestnancom na odstránenie opravných 

položiek. 

Úloha v plnení. 

                                                                                             ( 82/2022 berie na vedomie ) 

K bodu č. 4: 

Zamestnankyňa obecného úradu poverená správou  daní predniesla zmeny, ktorými sa má 

meniť a dopĺňať  VZN obce Ochodnica o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za 

komunálny odpad. 

 Boli zaevidované pripomienky: 

  a, Predkladateľ pripomienky Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica. 

Pripomienka bude zapracovaná do VZN. 

 

  b, Predkladateľ pripomienky Ing. Milan Olejko. 

Pripomienka nebude zapracovaná do VZN. 

  

   c, Pripomienky boli zaslané aj hlavným kontrolórom obce.         

Pripomienky boli zapracované do VZN. 

 

Diskusia: 

Mizera: ja za seba som za to, aby sa prvá pripomienka zapracovala do VZN. 

Škorvanková: fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím poplatok za odvoz KO 

odpustiť, ak žije osoba samá v domácnosti a je  vlastníkom nehnuteľností.  

Hlavný kontrolór obce predniesol svoje pripomienky v oblasti poplatku za psa, KO, verejného 

priestranstva,  ktoré boli zapracované do VZN. 

 

                                                                                            ( 83/2022 schvaľuje  s úpravami ) 

K bodu č. 5: 

Zamestnankyňa obecného úradu poverená správou kultúra a pozemky predniesla zmeny, 

ktorými sa má meniť a dopĺňať  VZN obce Ochodnica Prevádzkový poriadok pohrebiska na 

území obce Ochodnica.  

 

Pripomienky v rámci pripomienkového obdobia neboli zaevidované žiadne, po doplnení 

určitých pripomienok poslancov, bolo VZN prijaté.    

                                                                                             ( 84/2022 sa schvaľuje ) 

 

K bodu č. 6: 



Zmena rozpočtu obce Ochodnica č.11, č.12 a č.13. 

 

Zmena rozpočtu obce Ochodnica č. 11/2022 a č.12/2022. 

Materiály k uvedenému bodu boli poslancom doručené v elektronickej forme. Úprava 

rozpočtu č. 11/2022 a zmena rozpočtu č. 12/2022 bola vykonaná starostom obce v rámci 

prijatých zásad hospodárenia.   
                                                                                            ( 85/2022 berie na vedomie ) 

                                                                                            ( 86/2022 berie na vedomie ) 

 

Zmena rozpočtu č. 13/2022  

 

         Zmeny: 

 

- mzdy navýšenie preplatenie dovolenky 

- pohonné hmoty sa navyšujú 

- el. energia navýšenie – splátky 

- servis a oprava áut  

- kultúrne akcie – navýšenie 

- a ďalšie zmeny v rozpočte DHZ  

                                                                                            ( 87/2022  schvaľuje ) 

 

K bodu č. 7 : 

Správa o výsledkoch kontroly vykonaných hlavným kontrolórom obce. 

 

Správa o výsledkoch kontroly vykonaných hlavným kontrolórom obce. 

V súlade s oprávnením podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a na základe uznesenia č. 69/2021 zo dňa 28.12.2021 kontrolór obce 

vykonal kontrolu: 

 

a,  Predmet kontroly: kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu obecného úradu Ochodnica. 

 

Kontrolované obdobie: 01.01.2021-31.12.2021 

Cieľ kontroly: cieľom kontroly bolo overiť správnosť tvorby sociálneho fondu a správnosť 

jeho čerpania a dodržiavanie zásad pre hospodárenie a využitie sociálneho fondu.  

 

Záver kontroly: vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a tak bola vpracovaná 

v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov len správa o výsledku kontroly. Podľa § 22 ods. 6 

citovaného zákona je kontrola skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.  

 

b, Predmet kontroly: kontrola príjmovej časti rozpočtu -  poplatok za psa.  

 

Kontrolované obdobie: 01.01.2021-31.12.2021 

Cieľom finančnej kontroly je správa a výber miestneho poplatku za psa na základe 

schváleného VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavby. 

Bolo zistené, že obec vedie nedoplatok na daní za psa u 20 daňovníkov.  

 

Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý 

obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej 



jednotky. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka 

účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov. Kontrolou bolo zistené, že 

zamestnanec dane vyúčtoval platbu dane za psa u daňovníkov, pričom vo výkaze daňovníkov 

a ani vo výkaze platieb sa uvedení daňovník nenachádzajú, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 

v spojitosti s § 6 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.    

 

Všeobecné záväzne nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavby na území obce v Ochodnici v platnom znení neobsahuje v 

§ 11 ,, Daň za psa “ ustanovenia o tom,  kto je daňovníkom a taktiež pri zániku daňovej 

povinnosti nie je uvedené ako postupovať. Je potrebné uvedené ustanovenie novelizovať 

a upraviť v súlade s právnym predpisom.  

   

                                                                                             ( 88/2022 berie na vedomie) 

 

Diskusia: 

Mizera:  navrhuje odmenu hlavnému  kontrolórovi obce Ochodnica, za jeho celoročnú aktívnu 

prácu a iniciatívny prístup k plneniu  úloh.  

                                                                                            ( 89/2022 schvaľuje ) 

 

K bodu č. 8: 

Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a ich členov.  

 

Predsedovia komisií boli nevrhnutí starostom obce.  

Zriadené komisie a jej členovia: 

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov :  

Predseda:           Martin Kuchta  

Členovia:          Anna Ďuratná 

                 Mgr. Zuzana Škorvanková 

                                                                                             ( 90/2022 schvaľuje ) 

Komisia finančná a správy  majetku:  

Predseda: Ing. Milan Mizera  

Členovia: Ing. Milan Mečár 

                 Ing. Vlado Hurtoš 

                         Žaneta Bambúchová 

              JUDr. Miloš Marčan 

                                                                                             ( 91/2022 schvaľuje  ) 

 

Komisia sociálna, mládeže a školstva : 



Predseda: Mgr. Zuzana Škorvnková 

Členovia: Lukáš Turčák 

                 Martin Kuchta 

                Žaneta Bambúchová 

                Ľuboš Piják 

                                                                                             ( 92/2022 schvaľuje ) 

Komisia výstavby, dopravy a územného rozvoja : 

Predseda: Ing. Milan Mečár  

Členovia: Ing. Milan Mizera 

                        Martin Kuchta 

                 Ing. Milan Olejko  

                        Karol Šamaj 

                                                                                             ( 93/2022 schvaľuje ) 

Komisia životného prostredia a športu. : 

Predseda: Lukáš Turčák  

Členovia: Mgr. Zuzana Škorvanková 

                 Ing. Juraj Krupka 

                                                                                             ( 94/2022 schvaľuje ) 

Komisia bytová a kultúrna : 

Predseda: Anna Ďuratná  

Členovia: Mgr. Zuzana Škorvanková 

                 Ing. Milan Mizera 

                         Andrej Ďuratný 

                                                                                             ( 95/2022 schvaľuje ) 

Vyraďovacia komisia.  

Členovia komisie: Žaneta Bambúchová  

                              Martin Kuchta 

                              Lukáš Turčák 

                                                                                             ( 96/20202 schvaľuje ) 

Diskusia: 

Kuchta: Mám pocit, že počet členov je dosť navýšený.  

Ďuratná: Súhlasím, počet je dosť navýšený oproti iným rokom. Úplne by stačilo mať štyroch 

členov.  



 

Obvody poslancov obecného  zastupiteľstva:  

 

Obvod číslo 1. 

Za Vrchom po Bertu Marčanovú, pri mlyne, u Letka, okolie Chaty Štart, od Vladimíra 

Radolského po Žideka.  

Pridelený poslanec: Ing. Milan Mizera 

 

Obvod číslo 2. 

Od Berty Marčanovej po hlavnej ceste po Emila Hurtoša, od Gocoliaka po hornú školu, horná 

radovka.  

Pridelený poslanec: Ing. Milan Mečár 

 

Obvod číslo 3. 

Od sv. Jána do Púchovskej rieky, Ságov potok, Suchá, do Koptáka.  

Pridelený poslanec: Anna Ďuratná 

 

Obvod číslo 4. 

Od Kultúrneho domu až po Zábojníka, vrátane  bytoviek. 

Pridelený poslanec: Žaneta Bambúchová 

 

Obvod číslo 5. 

Od Zábojníka po Boronču, od Otahala po Jozefa Bibíka. 

Pridelený poslanec: Martin Kuchta 

 

Obvod číslo 6. 

Na Vŕšku po Múčku, od Boronču po Budoša, od Múčku po zastávku u Milana Bibíka, osada 

Belajky.  

Pridelený poslanec: Mgr. Zuzana Škorvanková 

 

Obvod číslo 7. 

Od Milana Bibíka ( aut. zast.) a od Merkura po kúpalisko, osada Peránky.  

Pridelený poslanec: Lukáš Turčák 

 

                                                                                             ( 97/2022 schvaľuje ) 

 

K bodu č. 9 : 

Plán zasadnutí OZ na rok 2023: 

 

OZ boli prijaté tieto termíny:  

03.02.2023                 24.02.2023 

28.04.2023                 23.06.2023 

21.07.2023                 08.09.2023 

03.11.2023                 15.12.2023 

Zmena v termínoch je vyhradená.  

                                                                     ( 98/2022 schvaľuje ) 

K bodu č. 10: 

Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce Ochodnica.  

 



Poslancami boli navrhnuté a prijaté  zmeny odmeňovania poslancov, členov komisií 

a volených orgánov obce Ochodnica.  

Pripomienky ku zásadám odmeňovania  poslancov, členov komisií a volených orgánov obce 

Ochodnica boli vznesené kontrolórom obce.  

 

                                                                                             ( 99/2022 schvaľuje ) 

 

K bodu č. 11: 

Rôzne ( Žiadosť č. OÚ 557/2022, Žiadosť č. OÚ 562/2022, Žiadosť č. OÚ 513/2022,    

Žiadosť č. OÚ 563/2022, Žiadosť č. OÚ 572/2022). 

  Žiadosť č. 557/2022 

Poskytnutie školskej telocvične za účelom hrania volejbalu, a to každý piatok v období od 

1.12.2022 do 31.3.2023, v čase od 18:15 hod. do 20:00 hod.  

                                                                                             ( 100/2022 schvaľuje ) 

 

  Žiadosť č. 562/2022 

Žiadosť o započítanie investičných prác a zníženie nájmu v nebytových priestoroch  

pohostinstva v kultúrnom dome v Ochodnici.  

                                                                                             ( 101/2022 schvaľuje)  

                                                                                             ( 102/2022 schvaľuje)  

  Žiadosť č. 513/2022  

Odpustenie nájmu, z dôvodu obnovy činnosti krúžku džuda pri CVČ.  

                                                                                             ( 103/2022 schvaľuje ) 

 

  Žiadosť č. 563/2022 

Riaditeľka MŠ žiada o zvýšenie pokladničného limitu. 

                                                                                             ( 104/2022 odporúča ) 

Občania nižného konca od p. M. Gocoliaka po p. Žideka prišli podať opakovanú sťažnosť na 

parkovanie motorových vozidiel na verejnej komunikácii, a tým bránia pri vykonávaní zimnej 

údržby ulice a znemožňujú im prejazd  k svojím rodinným domom.  

P. Gocoliak: nie je to  prejazdná cesta, ale slepá ulica. Cestu chceme odhŕňať až ku 

poslednému  domu pána Žideka. Bol by som veľmi rád,  aby ste sa tam išli pozrieť. Viem, že 

ste tam už v minulosti boli. Každý jeden občan, čo býva vyššie si zaparkuje na svoje 

parkovacie  miesto. Túto možnosť majú aj ostatní, ale  sa jednoducho smejú a motorové 

vozidla nechajú na ceste. Nám keby horel dom neprejdú ani záchranné zložky.  

Turčák:  Dajme tam značku. 

Kuchta: Túto možnosť už obec využila a značka bola umiestnená na svojom mieste jeden deň, 

viac tam nevydržala. 

Gocoliak: Je to slepá ulica nepotrebujeme im dávať pokuty. Zdenko  Žabka upravuje svojim 

pluhom cestu, obťažujeme ich doslovne, aby auta dali preč, aby mohol prejsť pluh. Každý 

občan má svoj pozemok.  

Žabka: ja som ustúpil z pozemku, aby sa dalo prejsť a bola cesta širšia.   

Macášová: Aj ja som mohla mať väčší dvor a parkovať si autá na ceste.  

Gocoliak:  Majú si aspoň zaparkovať na svoju stranu a nie druhému pred bránu.  

Cesta sa pokazila keď tam začali stavať auta. Plán bol, že auta mali chodiť okolo školy a nie 

okolo nás. Situácia sa zmenila odkúpili sa pozemky a cesta nebola zokruhovaná. Cesta je 

zúžená, lebo si ľudia prihradili a zároveň  nebola  stavaná pre také množstvo nových  domov. 

Keď sa cesta pokazí, majú si opravy uhradiť na vlastné náklady.   



 

Občan obce Ochodnica pán Mgr. Anton Bugáň predniesol pripomienku: 

Technickú pripomienku ku pripomienkovaniu VZN. 

Dňa 29.11.2022 ste dali ľudom možnosť  desať dní pripomienkovať návrh VZN obce 

Ochodnica, na pätnásty deň ste ich úplne prekopali, čím  ste ich vylúčili. Ten návrh, čo bol 

29.11.2022 podaný bol dnes úplne prekopaný a zmenený. 

 

Kontrolór obce:  
Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať OZ, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v 

obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva Dňom vyvesenia návrhu 

nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a 

právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 

nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 

pôvodného textu. 

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je 

zriadená. 

Námietky boli prerokované na zasadnutí OZ, kde sa uviedlo, ktorým námietkam sa vyhovelo 

a ktorým nevyhovelo a z akých dôvodov. Nakoniec OZ schválilo  VZN s akceptovanými 

námietkami.    

Do kompetencie OZ spadá určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku, 

rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, uznášať sa na 

nariadeniach. Po schválení VZN OZ, fyzické osoby a právnické osoby  si už nemôžu uplatniť 

pripomienku. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na 

úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, 

ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. 

 

K bodu č. 12: 

Diskusia. 

 

Mizera- doplniť do obvodov aktuálnejšie definície.  
 

K bodu č. 13: 

Záver.  

 

Na záver rokovania 2. zasadnutia  OZ v Ochodnici poďakoval starosta obce poslancom 

obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným a pozval ich na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, dňa 22.12.2022.  

 

 

 

Martin Kuchta                                                                  Žaneta Bambúchová 

 I. overovateľ                                                                       II. Overovateľ  

 

 

 

 

                                                                                                 Radoslav Ďuroška 

                                                                                                     starosta obce 



  


