
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici zo dňa 21.09.2012: 

 

 

č. 55/2012 – OZ berie vedomie informáciu o príspevku  starostky obce Dunajov pani Milady   

                      Chlastákovej a zástupcu starostu obce Dunajov Ing. Valárika. 

 

č. 56/2012 – OZ ruší uznesenie č.55/2011- finančný príspevok  obci Dunajov na cestu  

                     /10.000,--€/ 

 

č. 57/2012 -  OZ schvaľuje finančnú čiastku 15.000,-- € príspevok na uhradenie časti cesty  

                      Ochodnica – Dunajov  a to v roku 2012 – 10.000,-- € a v roku 2013 - 5.000,-- €. 

  

č. 58/2012 -  OZ schvaľuje odkúpenie cesty časť Ochodnica a úhradu časti geometrického  

                       plánu a náklady s tým spojené /bude priloţený geometrický plán/. 

 

č. 59/2012 -  OZ schvaľuje ţiadosť pána Slíţa Štefana o výmenu pozemkov (pozemok č.   

                      PKNE 6664/25 o výmere 300 m² za obecný pozemok KNC 2210/7 o výmere  

                      153 m²). 

 

č. 60/2012 -  OZ berie na vedomie ţiadosť p. Márie Černoškovou o splátkový kalendár na  

                       úhradu spotrebovanej obecnej vody   - 950,67 €. 

 

č. 61/2012 -  OZ schvaľuje ţiadosť p. Janky Bugáňovej o zámenu pozemkov podľa ţiadosti. 

                     (pozemok č. KNE 2075 o výmere 263 m² za obecný pozemok KNE 2078  

                      o výmere 253 m²). 

 

č. 62/2012 -  OZ zamieta odpredaj motorového vozidla Felícia, ktoré  bude poskytnuté  pre  

                      TJ  Ochodnica. 

 

č. 63/2012 -  OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za I. polrok 2012 – Materská škola  

                      Ochodnica. 

 

č. 64/2012 -  OZ doporučuje prizvať nájomníkov bytov  v Materskej škole ohľadom  

                      kanalizácie bytov. 

                      Termín: do 14 dní 

 

č. 65/2012 -  OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za I. polrok 2012 – Základná škola, a 

                      za rok 2011 – Základná škola. 

 

č. 66/2012 -  OZ súhlasí s uvoľnením finančných prostriedkov pre ZŠ v sume 14.432,43 €. 

 

č. 67/2012 -  OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2011 – CVČ a čerpanie rozpočtu   

                       za I. polrok 2012. 

 

č. 68/2012 -  OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o začatí stavby. 

 

č. 69/2012 -  OZ berie na vedomie správu starostu obce o stave obecného vodovodu. 

 

č. 70/2012 -  OZ berie na vedomie predpokladaný termín Verejného hovoru na deň  

                      18. november 2012. 



 

č. 71/2012 -  OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Ochodnica za I. polrok 2012. 

 

č. 72/2012 -  OZ schvaľuje II. Úpravu rozpočtu obce Ochodnica v sume 34.613,- €. 

 

č. 73/2012 -  OZ berie na vedomie list od veterinárky p. MVDr. Bobákovej . 

 

č. 74/2012 -  OZ schvaľuje zmluvu o Vodárenskej spoločnosti KYSUCA s.r.o. so sídlom na  

                      Obecnom úrade v Ochodnici č.s. 121 a konateľa spoločnosti Ing. Pavla Pijáka. 

 

č. 75/2012 -  OZ berie na vedomie list Okresného súdu Ţilina – zvolenie prísediaceho na súde  

                       s tým, ţe bude oslovená pani Marcela Lisková, zamestnankyňa obce. 

 

č. 76/2012 -  OZ navrhuje prizvať k jednaniu p. Kučerovú Katarínu na deň 27.09.2012,  

                      ohľadom  zdokladovania pouţitých finančných prostriedkov na rekonštrukciu  

                       kultúrneho domu s kontrolórkou obce. 

 

č. 77/2012 -  OZ schvaľuje dofinancovanie TJ Ochodnica do konca roka vo výške 1.200,-- €. 

 

č. 78/2012 -  OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012, predloţený  

                      kontrolórkou obce. 

 

 

 

 

 


