
Uznesenie OZ zo dňa 25.04.2014:  

Uznesenie č. 16/2014 – OZ schvaľuje záložné právo v prospech ŠFRB, Bratislava a to nájomný  

   bytový dom č. 820 v k.ú. Ochodnica zapísaný v Liste vlastníctva č. 

   7954 postavený na parcele CKN č. 135/4 a Liste vlastníctva č. 822 parc. 

   reg. CKN 135/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 167 m
2 

   
a CKN 135/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m

2
.  

         Schválené : jednohlasne 

         Za: 6 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 0 

         Neprítomný: M. Blaho   

 

Uznesenie č. 17/2014 - OZ schvaľuje Požiarny prevádzkový poriadok Obec Ochodnica 

          

         Schválené : jednohlasne 

         Za: 6 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 0 

         Neprítomný: M. Blaho 

 

Uznesenie č. 18/2014 - OZ schvaľuje zvýšenie – fond opráv pre 8 bytov nad MŠ na 0,15 €  

      m
2
/mes. 

         Schválené: jednohlasne 

         Za: 6 

         Proti: 0 

         Zdržal sa:0 

         Neprítomný: M. Blaho 

 

Uznesenie č.19/2014 - OZ berie na vedomie žiadosť p. Sihelníka o preklad rozhlasového 

      stĺpa. Presný stav a situáciu zistí p. starosta s pracovníkom stavebného 

      úradu p. Čavajdom.  

          

Uznesenie č. 20/2014 - OZ schvaľuje otváranie obálok uchádzačov na hlavného kontrolóra 

   obce podľa § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za predsedu 

   komisie na voľbu hlavného kontrolóra bol zvolený p. poslanec  

   Surovčák. Členmi komisie sú poslanci – p. Šamaj, Pijak, Myšiaková, 

   Tarana, Žabková. Prihlásení kandidáti na voľbu kontrolóra obce – 

   Capeková, Magátová, Šutá, Jančiga, Tvaružková – splnili stanovené 

   podmienky na účasť voľby. P. Kubica – nespĺňa podmienky – nedoložil 

   výpis register trestov. OZ berie na vedomie osobné pohovory  

   kandidátov na hlavného kontrolóra obce.  

         Schválené: jednohlasne 

         Za: 6 

         Proti: 0 

         Zdržal sa:0 

         Neprítomný: M. Blaho 



Uznesenie č. 21/2014 - OZ berie na vedomie hlasovanie I. kola voľby hlavného kontrolóra 

   obce s výsledkom hlasovania:  

   p. Tvaružková – 3 hlasy 

   p. Jančiga - 3 hlasy 

   p. Capeková, Magátová, Šutá – 0 hlasov 

 

   OZ berie na vedomie hlasovanie II. kola voľby hlavného kontrolóra 

   obce s výsledkom hlasovania: 

   p. Jančiga  - 3 hlasy 

   p. Tvaružková – 3 hlasy 

 

   Poslanci OZ sa dohodli na ďalšom zasadaní OZ pre III. kolo voľby 

   hlavného kontrolóra obce na 09.05.2014 o 16.00 hod.  

         Schválené: jednohlasne 

         Za: 6 

         Proti: 0 

         Zdržal sa:0 

         Neprítomný: M. Blaho 

 

Uznesenie č. 22/2014 - OZ berie na  vedomie zápisnicu voľby hlavného kontrolóra obce z I. 

   a II. kola a zápisnicu z otvárania obálok uchádzačov na hlavného  

   kontrolóra obce. 

         Schválené: jednohlasne 

         Za: 6 

         Proti: 0 

         Zdržal sa:0 

         Neprítomný: M. Blaho 

 

 

 
 


