
Uznesenie OZ zo dňa 07.01.2011: 

 

č. uzn. 1/2011 - OZ navrhuje sťaţnosť p. Kubalu Miroslava,  dať k  prejednaniu novej   

                      stavebnej komisii s tým, ţe p. Dančík sa komisie zúčastní. 

č. uzn. 2/2011 - OZ navrhuje upozorniť občanov na parkovanie áut na bočných a hlavných   

                      cestách, v opačnom prípade sa osloví  správca komunikácii (v prípade   

                      hlavnej cesty) a na obecných cestách bude zavolaná odťahová sluţba na   

                      náklady občana. 

č. uzn. 3/2011 - OZ berie na vedomie prednesené pripomienky od občanom, ktoré sa budú  

                            postupne riešiť. 

č. uzn. 4/2011 - OZ berie na vedomie ţiadosť p. Pečalovej a dáva na riešenie stavebnej  

                            komisii, ako i riešiť situáciu znečisťovania kanála a ţumpy u p. Buryho. 

č. uzn. 5/2011 - OZ navrhuje prešetriť nájomné zmluvy pozemkov pri lyţiarskom vleku  

                            a postupne riešiť ich odkúpenie. 

č. uzn. 6/2011 - OZ schvaľuje prenájom lyţiarskeho vleku p. Ságošovi Milanovi na dobu 15    

                            rokov za l € na rok. 

č. uzn. 7/2011 - OZ schvaľuje rokovací poriadok obce Ochodnica a zásady   

                            odmeňovania. 

č. uzn. 8/2011 - OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.  

č. uzn. 9/2011 - OZ berie na vedomie, ţe novozvolený starosta určil za svojho zástupcu 

                      pána Karola Šamaja. 

č. uzn 10/2011 - OZ  

                     A. zriaďuje komisie 

 Komisia stavebná 

 Komisia sociálna 

 Komisia ochrany verejného poriadku 

 Komisia ţivotného prostredia 

 Komisia pre mládeţ a šport 

 Komisia pre kultúru a školstvo 

                           B. volí predsedov komisií: 

 Stavebnej komisie               p. Šamaj Karol 

 Sociálna komisia    p. Ţabková Jozefa 

 Komisia ochrany verej.poriadku          p. Ing. Piják Vladislav 

 Komisia ţivot. Prostredia   p. Tarana Ján 

 Komisia pre kultúru a školstvo             p. Stanislav Surovčák    

                                                                        a Bc. Myšiaková Alena 

 Komisia pre mládeţ a šport      p. Blaho Miroslav 

  

č. uzn. 11/2011 - OZ schvaľuje obvody poslancov OZ 

obvod číslo       l           za Vrchom po Bertu Marčanovú, pri mlyne, u Letka, okolie chaty 

                                      Štart, od Vl.Radolského po Gocoliaka 

                                      č.d. l-58, l7l - l88, 747, 750-756, 771-2, 797-801  (Ţabková) 

obvod číslo       2           od Berty Marčanovej po hlav.ceste po Emila Hurtoša, od Gocoliaka 

                                      po hornú školu,  horná radovka 

                                      č.d.  58 -l40, l89 – 223, 377, 757-763, 769   (Surovčák) 

obvod číslo       3           od sv. Jána do Puchovskej rieky, Ságov potok,  Suchá, do Koptáka 

                                      č.d. l40-l70, 223 – 345, 782-783, 764, 778              (Ing.Piják)      

obvod číslo       4           od Potraviny Jednota - Plevková  aţ po  Zábojníka 

                                      č.d.  346 -  444, 521, 765     (Šamaj) 



obvod číslo       5           od Zábojníka po Boronču, od Otahala po Bibíka Joţka 

                                      č.d.   445 -  504,  505 – 557, 770           (Myšiaková) 

obvod číslo       6           na Vršku po Múčku,  a od Boronču po Budoša, od Múčku 

                                       po zastávku u Bibíka Milana,  osada Belajky 

                                       č.d.  558 - 640,  489 – 504, 704-715,                                     (Blaho) 

obvod číslo       7            od Bibíka Milana /aut.zast./  a od Merkura po kúpalisko, osada 

                                       Petránky 

                                       č.d. 64l – 768, 716-742                                                         (Tarana) 

 

č. 12/2011 - OZ v Ochodnici určuje v súlade so zákonom NR SR č 253/l994 Z.z. o právnom  

                     postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení  

                     neskorších predpisov v rozsahu určenom OZ najneskôr do 90 dní pred voľbami    

                     mesačný plat starostu vo výške základného platu t.j. priemerná mzda v NH x  

                     koeficient podľa počtu obyvateľov obce – 1638,00 €. 

č. 13/2011 - OZ určuje sobášiacich – starostu obce a v neprítomnosti zástupcu starostu  

                    a sobášne dni a hodiny piatok od 14.00  - 17.00 hod., sobota od 13.00 – 17.00 hod. 

č. 14/2011 – OZ  berie na vedomie ţiadosť  p. Luptácovej s tým, ţe menovaná  doloţí snímku  

                     a mapku pozemku, o ktorý ţiada. 

č. 15/2011 - OZ berie na vedomie oznámenie o havarijnom stave 

č. 16/2011 - OZ  zamieta ţiadosť p. Jany Muzikovej.  

č. 17/2011 – OZ  schvaľuje finančný príspevok  pre  Mokáňovú Jaroslavu, z ktorého uhradí  

                     nezaplatené poplatky. 

č. 18/2011  - OZ nesúhlasí so ţiadosťou p. Čečkovej Viery, nakoľko na konci ulice je   

                      svetlo nainštalované. 

č. 19/2011 - OZ berie na vedomie  oznámenie Správy ciest o parkovaní motorových vozidiel na  

                     hlavnej ceste. 

č. 20/2011 - OZ berie na vedomie ţiadosť  Zdruţenia občanov Slovenska postihnutých   

                     epilepsiou  Šafárikovo o príspevok 

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


