ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 30. januára 2017 o 14.00 hod. v rokovacej miestnosti
Obecného úradu v Oščadnici
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
1.
Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol Ing. Marián Plevko – starosta obce,
ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov.
Starosta skonštatoval, že na 1. zasadnutí OZ je prítomných 10 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
z celkového počtu 13 poslancov, a Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici je v zmysle § 7 rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva v Oščadnici právoplatného uznášania sa schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili:
Anna Kozová, MUDr. Ľudovít Cabuk, p. Miroslav Wimmer.

RNDr.

Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Mgr. Veroniku Lokšovú, pracovníčku Obecného úradu,
za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Ing. Štefan Vojtuš a p. Marta Hamacková.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 1. zasadnutia OZ.
Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 1. zasadnutia OZ bola v súlade
s § 12 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesená na Úradnej tabuli
Obce Oščadnica dňa 26.01.2017.
Hlasovanie o zmenách programu:
1) zmena programu – doplniť ako bod č. 4. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru Oščadnica
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
4. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Oščadnica.
5. Vyhlásenie zámeru prevodu majetku podľa osobitného zreteľa - časti parcely C-KN 2011/1
o výmere 197 m2 v k. ú. Oščadnica.
6. Prerokovanie žiadosti p. Karola Korhelíka a manželky Aurélie Korhelíkovej, bytom Oščadnica č.
1373, 023 01 Oščadnica o odkúpenie garáže v areáli ZŠ Oščadnica – N.K.
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Prerokovanie zámeru výstavby pevného pódia na námestí Martina Bernáta.
Prerokovanie návrhu riešenia havarijného stavu budovy č. 757 v k. ú. Oščadnica.
Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Oščadnica a SSE-D, a. s., názov stavby
„Oščadnica - U Lušňákov, rek. VN č. 109 medzi 109/uv/20 a TS 109/ts/ oscadnica_u.lusnakov“.
10. Diskusia.
11. Záver.
7.
8.
9.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Štefan Vojtuš a p. Marta Hamacková
Za zapisovateľa zápisnice bol určený: Mgr. Veronika Lokšová, pracovníčka Obecného úradu
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 1/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 1/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 1/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebežne plnených uzneseniach.
Uznesenie č. 28/2016 zo dňa 16.12.2016 sa týka schválených dotácií je priebežne plnené, zatiaľ bola
uzatvorená zmluva so SKI TEAM Oščadnica, na príprave ostatných zmlúv pre jednotlivých žiadateľov sa
pracuje. Uznesenie č. 30/2016 zo dňa 16.12.2016 týkajúce sa VZN o daniach je splnené. Čo sa týka
uznesenia č. 31/2016 a 32/2016 zo dňa 16.12.2016, obe sú splnené – VZN o dotáciách a VZN o pridelení
nájomných bytov boli schválené a vyhlásené. Uznesenie č. 33/2016 zo dňa 16.12.2016 sa priebežne plní,
ešte neprebehlo rokovanie predstavenstva Vodárenského združenia Stredných Kysúc. Uznesenie č.
34/2016 zo dňa 16.12.2016 ešte nie je splnené – budú sa pripravovať podklady. Uznesenia 35/2016
a 36/2016 zo dňa 16.12.2016 sú priebežne plnené.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 2/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 2/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 2/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

3.
Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica bol zverejnený na
internetovej stránke obce a vyvesený na Úradnej tabuli obce dňa 21.12.2016. V zákonnej lehote neboli
k predmetnému návrhu doručené pripomienky. Obecná rada vo svojom uznesení č. 3/2017 zo dňa
26.01.2017 odporučila OZ schváliť Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013
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o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica v predloženom znení.
Hlasovanie o Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica č. 3001/2017.
Z miestnosti odišiel PaedDr. Marek Dudiak (telefonát).
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 3/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 3/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 3/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4.
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na poslednom rokovaní OZ bolo prijaté uznesenie č. 35/2016
zo dňa 16.12.2016 o menovaní veliteľa DHZ Oščadnica, na základe ktorého bol pripravený menovací
dekrét. Starosta obce odovzdal p. Štefanovi Cenigovi, veliteľovi DHZ Oščadnica menovací dekrét
a poďakoval mu za prácu v uplynulých rokoch. Starosta obce dal slovo p. Štefanovi Cenigovi, aby
predniesol správu o činnosti DHZ.
Do miestnosti sa vrátil PaedDr. Marek Dudiak.
p. Štefan Ceniga poďakoval za menovací dekrét. Poďakoval poslancom OZ za schválenie dotácie na
vchodové dvere na hasičskej zbrojnici. Informoval o rozmanitej záslužnej činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru Oščadnica (príloha zápisnice). Skonštatoval, že DHZ Oščadnica je pre občanov obce,
a za prácou DHZ je vidno výsledky nielen pri ochrane zdravia a majetku občanov, ale aj ochrany na
úseku verejného poriadku pri kultúrnych a spoločenských podujatiach. Poďakoval všetkým činným
hasičom, osobitne predsedovi DHZ p. Miroslavovi Kozovi.
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, či by bolo možné za tých uplynulých 5 rokov vedenie DHZ nejako
finančne odmeniť. Skonštatoval, že si to za prácu pre obec zaslúžia.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že keď príde takýto návrh, bude predložený na zasadnutie
OZ na schválenie.
p. František Lipták informoval, že by bolo vhodné urobiť schody na upravenom toku po piatich rokoch
od skončenia projektu.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 4/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 4/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 4/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

5.
Vyhlásenie zámeru prevodu majetku podľa osobitného zreteľa
- časti parcely C-KN 2011/1 o výmere 197 m² v k. ú. Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 programu zasadnutia OZ. Tento bod je iniciovaný na
základe žiadosti p. Jozefa Šulgana – jedná sa o pozemok v časti „Žolnovia“ o výmere 197 m², je to svah.
Tento bod bol predložený na rokovaní OR viackrát, OR skonštatovala, že dôjde k prevodu pozemku za
podmienky, že p. Jozef Šulgan prevedie kúsok svojho pozemku na Obec. Na poslednom rokovaní OR dňa
26.01.2017 bol účastný aj p. Jozef Šulgan a súhlasil s rozšírením pozemku popri celej dĺžke hranice
pozemku pri miestnej komunikácii za podmienky bezodplatného prevodu časti pozemku C-KN 2011/1 o
výmere 197 m² v k. ú. Oščadnica.
Starosta predniesol návrh zámeru prevodu majetku podľa osobitného zreteľa:
OZ schvaľuje zámer budúceho prevodu parcely C-KN 2011/76 – ostatné plochy v k. ú. Oščadnica
o výmere 197 m2 ako prevod majetku podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa – bezodplatná zámena pozemku obce KN 2011/76 – ostatné
plochy v k. ú. Oščadnica o výmere 197 m2 za pozemky KN 2045/2 – orná pôda v k. ú. Oščadnica
o výmere 3m2 a KN 2045/3 – orná pôda v k. ú. Oščadnica o výmere 21m2 vytvorených GP č. 52/2016 –
GEOSLUŽBA Milan Šimanica, Oščadnica 116, za účelom rozšírenia komunikácie. Náklady spojené
s prevodom pozemku bude znášať žiadateľ.
Hlasovanie o návrhu zámeru prevodu majetku podľa osobitného zreteľa:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 5/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 5/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 5/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

6.
Prerokovanie žiadosti p. Karola Korhelíka a manželky Aurélie Korhelíkovej,
bytom Oščadnica č. 1373, 023 01 Oščadnica
o odkúpenie garáže v areáli ZŠ Oščadnica – N.K.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 programu zasadnutia OZ. Tento bod je iniciovaný na
základe žiadosti p. Karola Korhelíka a manželky Aurélie Korhelíkovej, bytom Oščadnica č. 1373. Tento
bod bol prejednaný na rokovaní OR, ktorá odporúča OZ schváliť prevod majetku podľa osobitného
zreteľa. Jedná sa o garáž č. s. 82 v areáli ZŠ Oščadnica – N.K. Je to dvojgaráž, jednu časť využíva Obec
Oščadnica, ktorej slúži pre potreby školskej jedálne (parkovanie dodávky na rozvoz stravy), druhú časť
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dlhodobo využíva na základe platnej nájomnej zmluvy p. Korhelík. Vykonáva aj drobné úpravy, garáž
vyžaduje rozsiahlejšiu opravu, obec do týchto priestorov neinvestuje. Obec by bola odbremenená od
nutných opráv. Majetok bude prevedený za cenu, ktorá bude vo výške všeobecnej hodnoty majetku
určenej podľa osobitného predpisu. Náklady spojené s prevodom a vyhotovením znaleckého posudku
bude znášať kupujúci. Znalecký posudok dá vyhotoviť Obec Oščadnica.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 6/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 6/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 6/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

7.
Prerokovanie zámeru výstavby pevného pódia na námestí Martina Bernáta.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe faktu, že obec Oščadnica je usporiadateľom
množstva akcií, ktoré sa konajú skoro vždy na novom námestí. Podmienkou konania akcií je vždy
postavenie pódia, čo je spojené s časovou a finančnou náročnosťou. Je predpoklad, že akcie sa budú
rozvíjať, do kalendára pribúdajú nové akcie, ako napr. letný a zimný gastrodeň, ktoré sú u občanov aj
návštevníkov veľmi obľúbené. Aby proces prípravy akcií bol jednoduchší, sú dve riešenia a to buď
zakúpiť mobilné pódium, alebo postaviť pevné pódium na námestí.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval poslancov OZ, že obec zabezpečovala veľké mobilné
pódium prostredníctvom prenájmu z Kysuckého Nového Mesta. Niektoré akcie sa konajú tento rok
v rovnakom termíne a preto prenájom v tomto roku nebude možný. Pódium bolo vždy postavené v časti
námestia pred fontánou. Jedna varianta by bola kúpa pódia, cena by sa pohybovala okolo 12.000,- € až
15.000,- €. Ak by si Obec prenajala pódium, mohol by to byť problém, nakoľko všetky obce v termíne,
keď sa koná heligónka, realizujú majálesy. Prenajatie pódia stojí od 600,- € do 1.000,- na jeden deň, je to
dosť neekonomické. Pri projekte revitalizácie námestia bol pôvodne naprojektovaný hygienickoinformačný pavilón. Pevné pódium by bolo situované v priestore oproti pošte, výhľad na pódium by bol
takmer z celého námestia. Prednosta ukázal poslancom OZ predbežnú vizualizáciu. Akcií v obci je dosť –
heligónka a majáles, letný gastrodeň, hody, Mikuláš, zimný gastrodeň, atď. Predpokladaná suma pri
jednoduchej konštrukcii pevného pódia je 10.000,- € až 14.000,- €. Rozmer pódia by bol vpredu cca 9 m,
dĺžka vzadu by bola 7m, hĺbka 6,5 m. Skonštatoval, že je potrebné, aby sa poslanci OZ k tomuto bodu
vyjadrili, pretože ide o pevnú stavbu na námestí.
p. Štefan Kubuš navrhol, či by bolo možné prestrešiť prechod medzi pódiom a hygienickým pavilónom.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ odpovedal, že by to bolo praktické, ale mohlo by to pokaziť dizajn
pódia. Záleží od projektanta, aby to vedel dizajnovo naprojektovať. Výhodou by bolo, že pódium bolo
osadené stále a nebolo by nutné ho vždy pred akciou montovať.
Ing. Marián Plevko, starosta obce skonštatoval, že čo sa týka priameho pohľadu na pódium,
pozorovacia plocha bude väčšia ako doteraz. Pozorovací uhol je z celého námestia. Starosta informoval
poslancov OZ, že tento bod bol prerokovaný na zasadnutí OR, obecná rada odporučila OZ výstavbu
pevného pódia schváliť a pripraviť projektovú dokumentáciu na vybudovanie pódia a predložiť ho na
schválenie OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 7/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 7/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 7/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

8.
Prerokovanie návrhu riešenia havarijného stavu budovy
č. 757 v k. ú. Oščadnica.
Starosta obce požiadal prednostu OcÚ o prednesenie informácie o stave budovy č. 757 v k. ú. Oščadnica.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval poslancov OZ, že súčasný stav budovy č. 757 je dosť
zlý. Čo sa týka technického stavu, spodná časť budovy je murovaná, vrchná časť budovy je drevená
konštrukcia obitá heraklitovými doskami. V 90-tych rokoch bola horná časť zateplená, ale pôvodné steny
poschodia sú veľmi tenké. Čo sa týka rekonštrukcie, najväčšou komplikáciou je to, že v byte po p.
Kapitulčinovi je prepadnutá podlaha, všetky podlahy sú naklonené smerom do stredu budovy. Interiér
plesnie, krov je síce relatívne v poriadku, ale na vybudovanie priestorov v podkroví je absolútne
nepoužiteľný. Problém je aj blízkosť toku. Jednou možnosťou je rekonštruovať budovu, urobiť novú
kanalizáciu, nanovo urobiť vrchnú časť s ľahšími materiálmi. Druhou možnosťou je postaviť budovu
odznovu s tým istým dizajnom aký je teraz, akurát by bola budova o niečo vyššia, potom by sa vytvorili
tri plnohodnotné bytové jednotky na poschodí a dva až tri podkrovné byty. Na prízemí by mohli byť tri
predajné priestory.
p. Štefan Trúchly skonštatoval, že prerábka vždy stojí viac, ako keď sa stavba zbúra a postaví nanovo.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval poslancov OZ, že statik uviedol, že pokiaľ to má
historickú hodnotu, dá sa to rekonštruovať, ale je to neekonomické.
PaedDr. Marek Dudiak uviedol, že by bolo vhodné mať písomné stanovisko statika.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval, že problémom je aj hygienická stránka budovy.
Mgr. Rudolf Matejíček sa opýtal, či by nebolo možné to stavať na dve časti.
Ing. Marián Plevko, starosta obce oboznámil poslancov OZ, že otázka financovania stavby by v prípade
rozhodnutia o demolácii bola riešená nasledovne: na poschodí a v podkroví by boli vytvorené bytové
jednotky – túto časť stavby by bolo možné financovať z fondu rozvoja bývania. Prízemie by bolo
financované z rozpočtu obce. Samozrejme projektant by dostal jasný pokyn zachovať dizajn budovy
spolu so stĺporadím, s usporiadaním okien, akurát vytvorí vnútorné dispozičné priestory úplne inak
z moderných materiálov. Treba jednoznačne rozhodnúť, či ísť do demolácie, alebo do rekonštrukcie.
p. František Lipták uviedol, že kto má skúsenosť s prerábaním starej budovy, tak vie, že to je raz toľko
roboty. Treba pri stavbe novej budovy dodržať architektúru.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval, že s terajšími nájomníkmi budovy bude Obec
komunikovať ohľadom náhradného riešenia v súvislosti s ich nájmom.
Ing. Marián Plevko, starosta obce predniesol návrh riešenia – pripraviť projektovú dokumentáciu
a zabezpečiť financovanie, následne pristúpiť k demolácii budovy.
Hlasovanie o návrhu riešenia – pripraviť projektovú dokumentáciu a zabezpečiť financovanie,
následne pristúpiť k demolácii budovy:
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Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 8/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 8/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 8/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

9.
Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Oščadnica
a SSE-D, a. s., názov stavby „Oščadnica - U Lušňákov, rek. VN č. 109 medzi 109/uv/20 a TS 109/ts/
oscadnica_u.lusnakov“.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že sa jedná o stavbu preložky vysokého napätia v časti na
vyšnom konci, ktorá je vedená v svahu, bude prekladaná do zeme. Na tieto účely vypracovaná zmluvy o
budúcej zmluve medzi Obcou Oščadnica a SSE-D, a. s. Na zasadnutí OR bola zmluva prerokovaná a OR
odporúča OZ zmluvu o budúcej zmluve schváliť.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 9/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 9/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 9/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

10.
Diskusia
Mgr. Rudolf Matejíček informoval, že od občanov má návrh, ako sa ide do cintorína po ľavej strane je
ten kanál otvorený, že by to bolo treba zakryť, že v minulosti to bolo zakryté.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že to prekrytie kanála by muselo byť nadimenzované na
nákladné autá, ktoré tam budú zachádzať.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval, že táto cesta patrí Slovenskej správe ciest, musí to byť
odkonzultované s nimi.
Mgr. Rudolf Matejíček informoval, že v MŠ Ústredie zateká strecha, je na pováženie, či by nebolo
lepšie dať štvrtinu strechy preč a osadiť nové škridle. Raz sa budú musieť všetky vymeniť.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval, že p. Laš mal strechu opravovať v decembri, ale kvôli
nepriaznivému počasiu to nebolo možné.
Mgr. Rudolf Matejíček sa informoval, či by nebolo možné dať na celú strechu medený plech.
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Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že na takúto investíciu do celej strechy obec v súčasnosti
nemá finančné prostriedky, v súčasnosti nie je ani žiadna výzva na zasielanie žiadostí o dotácie, do
ktorých by sa obec mohla zapojiť. Jedna vec je povedať, poďme do investície, druhá vec je, kde na to
zoberieme financie. Obec čaká realizácia kanalizácie a ďalšie projekty, ktoré obec musí dofinancovať.
Mgr. Branislav Stempin informoval, že zachytil v médiách výzvu od Slovenského zväzu ľadového
hokeja, že majú záujem spolufinancovať na dedinách nad 5.000 ľudí športové haly Opýtal sa, či obec
dostala takú ponuku.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že áno.
p. Martin Kučerík požiadal o premietnutie predstavenia projektu SZĽH poslancom OZ.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval poslancov OZ, že keď sa p. Martykán rozhodoval, či
pôjde do tejto komerčnej investície, bol prísľub od viacerých obcí, že budú nápomocné a to tak, že obec
prenájme hodiny, ktoré nebudú vyťažené pre občanov obce, prenajaté budú bezplatne. On tu urobil
investíciu, ktorá má slúžiť širokej verejnosti a teraz mu obec bude robiť konkurenciu? Pre obec je táto
ponuka už nezaujímavá.
Ing. Štefan Vojtuš skonštatoval, že štát nedokázal za desať rokov postaviť národný štadión a teraz by
SZĽH chcel stavať hokejový štadión v každej dedine. Štadión je náročný na prevádzku, oveľa viac ako
futbalový štadión.
p. Štefan Trúchly sa informoval, či už je nový vývozca TKO a aká firma vyhrala súťaž.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ odpovedal, že súťaž vyhrala spol. CA-Cargo a bude vyvážať TKO
od 13. februára.
p. Marta Hamacková informovala prítomných o činnosti sociálnej komisie. Poprosila poslancov, aby
boli nápomocní pri práci sociálnej komisie.
PaedDr. Marek Dudiak sa informoval ohľadom státia áut pred „Starou farou“, či sa to rieši.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ odpovedal, že sa dal vypracovať projekt dopravného značenia
a následné žiadosti na Dopravný inšpektorát a Správu ciest, proces je zdĺhavý, nakoľko je to štátna cesta.

11.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie OZ.
Zápisnica podpísaná: V Oščadnici dňa 31.01.2017
Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

Ing. Štefan Vojtuš
1. overovateľ

p. Marta Hamacková
2. overovateľ
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