ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 24. júla 2019 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.
Starosta skonštatoval, že na 3. zasadnutí OZ je prítomných 10 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina z celkového počtu 13 poslancov, a Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici je v zmysle čl. 4
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Oščadnici právoplatného uznášania sa schopné.
Účasť ospravedlnili : Mgr. Branislav Stempin, RNDr. Anna Kozová
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu 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 3. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 3. 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 18.07.2019.
Návrhy, pripomienky k programu.
1) zmena programu – stiahnuť bod č. 7. Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č.
6654/8 o výmere 25 m² v k. ú. Oščadnica z rokovania OZ
Hlasovanie o zmene:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

PROGRAM:
1.
2.
3.

4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje
výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
Schválenie prevodu majetku obce – parciel C-KN č. 1631/2 - zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 208 m² v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1631/4 - zastavaná plocha a nádvorie o
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5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

výmere 16 m² v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1642/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
221 m² v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1701/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
203 m² v k. ú. Oščadnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa (NDS, a. s.).
Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 1634/1 o výmere 39 m² v k. ú. Oščadnica
(NDS, a. s.).
Vyhlásenie spôsobu prevodu parciel C-KN č. 1568/1 o výmere 9 m², C-KN č. 1569/1 o
výmere 187 m², C-KN č. 1571/3 o výmere 8 m² a C-KN č. 1568/4 o výmere 85 m² v k. ú.
Oščadnica.
Prerokovanie žiadosti Jozefa Trúchleho, Oščadnica 1656, 023 01 o odpredaj pozemku CKN č. 6626 o výmere 889 m² v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica.
Prerokovanie spôsobu a rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
v obci Oščadnica.
Prerokovanie Návrhu Dohody o urovnaní č. 30703/001/2019Oščadnica/1638/RumDa od
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO: 35919001.
Príprava Programu starostlivosti o seniorov.
Prerokovanie programu odpadového hospodárstva obce Oščadnica na roky 2016 – 2020.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Diskusia.
Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

Ing. Štefan Vojtuš a p. Marta Hamacková
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 21/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 21/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 21/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené a
predniesol správu o stave pohľadávok a záväzkov obce Oščadnica.
Ing. Štefan Vojtuš sa opýtal, či pohľadávky voči bytom a nebytovým priestorom sú ešte
vymožiteľné.
Ing. Marián Plevko, starosta informoval, že sú to prevažne dlhy z predchádzajúcich období.
PaedDr. Marek Dudiak navrhol, aby bolo preverené riešenie nevymožiteľných pohľadávok.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 22/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 22/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 22/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

3.
Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2, ktorým sa určuje
výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
Starosta obce informoval prítomných o bode rokovania č. 3 zasadnutia OZ. Dňa 28.06.2019 bol
zverejnený Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa
určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica. OR pri OZ v Oščadnici
skonštatovala, že k Návrhu Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2
ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica neboli doručené
žiadne pripomienky. OR pri OZ v Oščadnici odporúča OZ Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Oščadnica schváliť v predloženom znení.
Hlasovanie o Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2
ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Oščadnica:
Prítomní:
10 poslancov
Za :
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 23/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 23/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 23/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4.
Schválenie prevodu majetku obce – parciel C-KN č. 1631/2 - zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 208 m² v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1631/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
16 m² v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1642/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m² v
k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1701/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m² v k. ú.
Oščadnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa (NDS, a. s.).
Starosta obce informoval prítomných o bode rokovania č. 4 zasadnutia OZ. Dňa 08.07.2019 bol
zverejnený Zámer prevodu majetku obce. OR pri OZ odporúča OZ schváliť prevod majetku obce
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– parciel C-KN č. 1631/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m² v k. ú. Oščadnica, CKN č. 1631/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m² v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1642/5
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m² v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1701/11 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 203 m² v k. ú. Oščadnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je použitie pozemkov za účelom výstavby:
1.
Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil
2.
Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 24/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 24/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 24/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 1634/1 o výmere 39 m² v k. ú. Oščadnica
(NDS, a. s.).
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 rokovania OZ. Jedná sa o zbytkovú parcelu,
ktorá nebola zahrnutá v predchádzajúcom zámere. OR pri OZ odporúča OZ vyhlásiť spôsob
prevodu parcely C-KN č. 1634/1 o výmere 39 m² v k. ú. Oščadnica z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je použitie pozemkov za účelom výstavby:
1.
Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:43 hod. dostavil poslanec OZ Mgr. Rudolf Matejiček.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 25/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 25/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 25/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

6.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parciel C-KN č. 1568/1 o výmere 9 m², C-KN č. 1569/1
o výmere 187 m², C-KN č. 1571/3 o výmere 8 m² a C-KN č. 1568/4 o výmere 85 m²
v k. ú. Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 rokovania OZ. OR pri OZ odporúča OZ
schváliť spôsob prevodu parciel C-KN č. 1568/1 o výmere 9 m², C-KN č. 1569/1 o výmere 187
m², C-KN č. 1571/3 o výmere 8 m² a C-KN č. 1568/4 o výmere 85 m² v k. ú. Oščadnica z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je dlhoročné využívanie pozemkov žiadateľom ako
súčasti pozemkov evidovaných pod číslom C-KN 1568 a C-KN 1569 v k. ú. Oščadnica, ako aj
úpravy pozemkov vykonaných na vlastné náklady. Kúpna cena pozemkov C-KN č. 1568/1 o
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výmere 9 m², C-KN č. 1569/1 o výmere 187 m², C-KN č. 1571/3 o výmere 8 m² a C-KN č.
1568/4 o výmere 85 m² v k. ú. Oščadnica bude určená v znaleckom posudku.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 26/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 26/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 26/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

7.
Prerokovanie žiadosti Jozefa Trúchleho, Oščadnica 1656, 023 01
o odpredaj pozemku C-KN č. 6626 o výmere 889 m² v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 7 rokovania OZ. Jedná sa o pozemok
v susedstve cintorína, ktorý by obec mohla rozšíriť. OR pri OZ odporúča OZ schváliť kúpu
pozemku C-KN 6626 v k. ú. Oščadnica za cenu určenú v znaleckom posudku.
Ing. Štefan Vojtuš navrhol, aby boli oslovení vlastníci pozemkov susediacich s cintorínom vo
veci ponuky odkúpenia pozemkov pre obec za cenu určenú v znaleckom posudku.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 27/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 27/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 27/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

8.
Prerokovanie spôsobu a rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
v obci Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 8 rokovania OZ. U viacerých projektov, ktoré
realizoval Sevak, bol dohodnutý a používaný spôsob spätnej úpravy komunikácií. V rámci
projektu samotného sú ako oprávnené výdavky spätné asfaltácie, čo sa týka kanalizácie v šírke
1,80 m a kanalizácie a vody (v jednom výkope) v šírke 2,40 m. Máme zmapované všetky
pôvodné stavy ciest pred realizáciou (GPS fotografie) a budeme požadovať vrátenie do
pôvodného stavu. V princípe dohoda bude postavená tak, aby metre, ktoré má investor vyčlenené
na spätné úpravy komunikácií (kanalizácia v šírke 1,80 m a kanalizácia + voda v šírke 2,40 m),
boli vyčerpané a zostatkové komunikácie doasfaltuje obec. Jedná sa o miestne komunikácie, nie
hlavnú cestu, tú bude riešiť VÚC.
Ing. Štefan Vojtuš sa opýtal, aké dofinancovanie asfaltovania komunikácií čaká obec.
Ing. Marián Plevko, starosta informoval, že 2/3 bude financovať SEVAK a 1/3 obec.
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OR pri OZ odporúča OZ vyrokovať čo najnižší rozsah asfaltovania na náklady Obce Oščadnica.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 28/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 28/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 28/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

9.
Prerokovanie Návrhu Dohody o urovnaní č. 30703/001/2019Oščadnica/1638/RumDa od
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO: 35919001.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 9 rokovania OZ. Jedná sa o pozemky, ktoré
boli už vyvlastnené rozhodnutím, ale sú zapísané na LV Obce, je potrebné odstránenie nesúladu.
OR pri OZ odporúča schváliť Dohodu o urovnaní č. 30703/001/2019Oščadnica/1638/RumDa od
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 29/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 29/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 29/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

10.
Príprava Programu starostlivosti o seniorov.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 10 rokovania OZ. Starosta obce dal slovo
PaedDr. Marekovi Dudiakovi slovo, aby predstavil Program starostlivosti o seniorov. PaedDr.
Marek Dudiak informoval prítomných, že tento dokument bude alternatívou k VZN
o poskytovaní opatrovateľskej služby. Išlo by o to, že OZ by schválilo počet takýchto miest,
ktoré by sa na obci vytvorili, bola by to klasická pracovná zmluva podľa § 43 Zákonníka práce.
Program starostlivosti o seniorov by nebol vyšší ako 3,75 hod./1 deň, aby obec nemala náklady
so stravnými lístkami. Žiadosti by už nešli formou rozhodnutia, ale v zmysle určených kritérií by
o nich rozhodovala Sociálna komisia pri OZ v Oščadnici.
p. František Lipták sa opýtal, ako sa určí počet opatrovateľov.
Ing. Marián Plevko, starosta uviedol, že o počte by rozhodlo OZ maximálne do sumy určenej
v rozpočte na Program starostlivosti o seniorov.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 30/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 30/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 30/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

11.
Prerokovanie programu odpadového hospodárstva obce Oščadnica na roky 2016 – 2020.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 11 rokovania OZ. Program odpadového
hospodárstva obce Oščadnica na roky 2016 – 2020 je viazaný na Program odpadového
hospodárstva VÚC. OR pri OZ odporúča OZ schváliť Program odpadového hospodárstva obce
Oščadnica na roky 2016 – 2020 v predloženom znení.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 31/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 31/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 31/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

12.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Jánovi Brandisovi, hlavnému kontrolórovi, aby predniesol
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Ing. Štefan Vojtuš navrhol zapracovať do Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, ako sa
má obec vysporiadať s tými nevymožiteľnými pohľadávkami.
Hlasovanie o návrhu Ing. Štefana Vojtuša: doplniť do Plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2019 - prípravu návrhu vysporiadania dlhodobo nevymožiteľných
pohľadávok:
Prítomní:
11 poslancov
Za :
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 32/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 32/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 32/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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13.
Diskusia
p. Štefan Kubuš
- či by bolo možné na cintoríne vyhotoviť urnovú stenu a plochu na hroby len s tabuľkami,
- spády u Revaji a u Rajteka – upozorniť Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., že sú
v dezolátnom stave.
p. František Lipták
- doriešiť asfaltovanie u Lalíka kvôli stavbe Stredoslovenskej distribučnej.

14.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.
Zápisnica podpísaná:
V Oščadnici dňa

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

Ing. Štefan Vojtuš
1. overovateľ

p. Marta Hamacková
2. overovateľ

-8-

