UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OŠČADNICI
UZNESENIE OZ č. 1/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici s c h v a ľ u j e
a) návrh Programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici.
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2019:
Žiadateľ/Adresa
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
b)
c)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia
023 01 Oščadnica 1377
Telovýchovná
jednota
Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica 10051
Slovenský
zväz
telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 1377
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca
Obecný športový klub Fair – Play
Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01
Miestne združenie CR Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808

IČO

Požadovaná
výška dotácie

Názov účelu

50486535

8.000,- €

Podpora zjazdového lyžovania
členov SKI TEAM Oščadnica

00897019/517

800,- €

7. ročník športových hier osôb so
zdravotným postihnutím a seniorov

30226236

18.100,- €

športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
(futbalový oddiel 12.000,- € a turistický
oddiel 6.100,- €)

126649790056

900,- €

13. ročník benefičného koncertu „Od
srdca k srdcu“

42392039

2.000,- €

Hokej - Oščadnica Bruins

31940773

500,- €

45. ročník Kysuckého maratónu

42225728

5.000,- €

Činnosť klubu na rok 2019

40055334

5.000,- €

Jánske ohne

pre

Voľba členov do obecných komisií.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia
a výške úhrady za poskytované sociálne služby.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 2011/51 v k. ú. Oščadnica.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parciel C-KN č. 1631/2, C-KN č. 1631/4, C-KN č. 1642/5, C-KN č.
1701/11 v k. ú. Oščadnica.
Prerokovanie žiadosti spoločnosti Ha Real, s. r. o., so sídlom Oščadnica 1537 o odpredaj pozemku
C-KN č. 5077/8 v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica za 1,- €.
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici.
Prerokovanie kúpy pásového minibagra pre potreby obce Oščadnica.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v
obci Oščadnica.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Diskusia.
Záver.
zapisovateľku zápisnice pracovníčku Obecného úradu Mgr. Veroniku Lokšovú
overovateľov zápisnice p. Štefana Trúchleho a p. Miroslava Wimmera.

UZNESENIE OZ č. 2/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici b e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesení OZ.

UZNESENIE OZ č. 3/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
1) p r e r o k o v a l o
žiadosti doručené v roku 2018 o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2019:
Žiadateľ/Adresa
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia
023 01 Oščadnica 1377
Telovýchovná
jednota
Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica 10051
Slovenský
zväz
telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 1377
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca
Obecný športový klub Fair – Play
Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01
Miestne združenie CR Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808

IČO

Požadovaná
výška dotácie

Názov účelu

50486535

8.000,- €

Podpora zjazdového lyžovania
členov SKI TEAM Oščadnica

00897019/517

800,- €

7. ročník športových hier osôb so
zdravotným postihnutím a seniorov

30226236

18.100,- €

športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
(futbalový oddiel 12.000,- € a turistický
oddiel 6.100,- €)

126649790056

900,- €

13. ročník benefičného koncertu „Od
srdca k srdcu“

42392039

2.000,- €

Hokej - Oščadnica Bruins

31940773

500,- €

45. ročník Kysuckého maratónu

42225728

5.000,- €

Činnosť klubu na rok 2019

40055334

5.000,- €

Jánske ohne

pre

2) b e r i e

na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici.
3) s c h v a ľ u j e
Žiadateľ/Adresa
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia
023 01 Oščadnica 1377
Telovýchovná
jednota
Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica 10051
Slovenský
zväz
telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 1377
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca
Obecný športový klub Fair – Play
Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01
Miestne združenie CR Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808

IČO

Schválená
výška dotácie

Názov účelu

50486535

6.500,- €

Podpora zjazdového lyžovania
členov SKI TEAM Oščadnica

00897019/517

800,- €

7. ročník športových hier osôb so
zdravotným postihnutím a seniorov

30226236

12.000,- €
4.000,- €

športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
(futbalový oddiel 12.000,- € a turistický
oddiel 4.000,- €)

126649790056

900,- €

13. ročník benefičného koncertu „Od
srdca k srdcu“

42392039

1.500,- €

Hokej - Oščadnica Bruins

31940773

300,-

45. ročník Kysuckého maratónu

42225728

-

Činnosť klubu na rok 2019

40055334

-

Jánske ohne

UZNESENIE OZ č. 4/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
schvaľuje
1.
nasledovné zloženie komisií:
1.1
Sociálna komisia – predseda, sekretár, 5 členov
1.2 Komisia športu a cestovného ruchu – predseda, sekretár, 4 členovia
1.3 Komisia kultúry – predseda, sekretár, 4 členovia
1.4 Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia – predseda, sekretár, 4 členovia
2.
voľba členov komisií sa uskutoční verejným hlasovaním po jednotlivých komisiách ako celku.
b)
volí
týchto členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Oščadnici:

pre

Sociálna komisia
predsedkyňa p. Marta Hamacková
sekretárka Jozefa Liptáková
Peter Mosor
Martina Kučáková
Katarína Šulganová
Margita Liptáková
Darina Homolová
Komisia kultúry
predseda Mgr. Rudolf Matejíček
sekretárka Jozefa Liptáková
Radoslav Kohut
Peter Svrček
Peter Lupták
Veronika Mačuhová
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
predseda Ing. Štefan Vojtuš
sekretár Ing. Peter Zeljenka
Ing. Marián Kucharčík
František Lipták
PaedDr. Patrik Špalek
Jozef Dráb
Komisia športu a cestovného ruchu
predseda Ing. Marián Kucharčík
sekretár Radoslav Kohut
Ing. Štefan Vojtuš
Michal Šulgan
Juraj Michalík
Martin Kučerík

UZNESENIE OZ č. 5/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe
určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.
b)
berie na vedomie
1)
doručené pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o
opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.
2)
vyhodnotenie pripomienok vykonané Obecnou radou pri OZ v Oščadnici dňa 08.03.2019.
c)
schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a
výške úhrady za poskytované sociálne služby č. 13032019 v zmysle schválených zmien.

UZNESENIE OZ č. 6/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
zámer prevodu majetku priamym predajom – parcelné číslo C-KN č. 2011/51 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 63 m2 v k. ú. Oščadnica
b)
berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 08.03.2019.
c)
sc h vaľ uj e
spôsob prevodu parcely C-KN č. 2011/51 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2 v k. ú.
Oščadnica priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa znaleckého posudku.

d)
1.
2.
3.
4.
5.
e)

ur č uj e
špecifické požiadavky predaja:
kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku,
kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností,
Obec Oščadnica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky
cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť,
vyhodnotenie cenových ponúk vykoná Obecná rada,
pozemok bude odpredaný záujemcovi, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu
cenu.
p ove r uj e
Obecný úrad v Oščadnici zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku, zverejniť Výzvu na
predkladanie cenových ponúk v súlade so zákonom o majetku obcí.

UZNESENIE OZ č. 7/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 na odkúpenie parciel C-KN č. 1631/2, CKN č. 1631/4, C-KN č. 1642/5, C-KN č. 1701/11 v k. ú. Oščadnica vytvorené v zmysle
geometrického plánu.
b)
berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 08.03.2019.
c)
schvaľuje
spôsob prevodu pozemkov - 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, CKN č. 1701/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2 v k. ú. Oščadnica formou
osobitného zreteľa, ktorým je použitie pozemkov za účelom výstavby:
1. Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil
2. Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.

UZNESENIE OZ č. 8/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
žiadosť spoločnosti Ha Real, s. r. o., so sídlom Oščadnica 1537 o odpredaj pozemku C-KN č.
5077/8 v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica za 1,- €.
b)
berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 24.09.2018.
c)
schvaľuje
kúpu pozemku C-KN č. 5077/8 v k. ú. Oščadnica – záhrada o výmere 23 m² v k. ú. Oščadnica od
spoločnosti Ha Real, s. r. o., so sídlom Oščadnica 1537 za kúpnu cenu 1,- €.

UZNESENIE OZ č. 9/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici
b)
ruší
k 31.03.2019 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici schválené
uznesením OZ č. 8/2016 zo dňa 10.06.2016.
c)
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici v predloženom znení
s účinnosťou odo dňa 01.04.2019.

UZNESENIE OZ č. 10/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a) p r e r o k o v a l o
kúpu pásového minibagra pre potreby obce Oščadnica.
b) b e r i e n a v e d o m i e
1. odporúčanie Obecnej rady zo dňa 08.03.2019
2. výsledky vykonaného verejného obstarávania
c) s c h v a ľ u j e
kúpu pásového minibagra SUNWARD SWE 25FU s prevádzkovou hmotnosťou 2,65 t v celkovej
cene 31.200,- € s DPH. Úhrada kúpnej ceny bude vykonaná v nasledujúcich splátkach:
1. 1/2 ceny - pri odbere stroja
- 15.600,- Euro s DPH
2. 1/3 zostatku ceny - mesiac od odberu stroja
- 5.200,- Euro s DPH
3. 2/3 zostatku ceny - 2 mesiace od odberu stroja - 5.200,- Euro s DPH
4. 3/3 zostatku ceny - 3 mesiace od odberu stroja - 5.200,- Euro s DPH.

UZNESENIE OZ č. 11/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
1.
schvaľuje
zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie
v obci Oščadnica“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39, prioritná os 4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora
nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory
udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie
zmeny klímy 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
2.
schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-201839, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR z
celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR je : 775 Eur s DPH.
3.

OZ berie na vedomie
nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú v zmysle
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC441-2018-39 neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie
žiadosti a verejné obstarávanie.

4.

poveruje
starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o
NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC441-2018-39, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy
území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a
adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1 Zníženie spotreby energie
pri prevádzke verejných budov.

UZNESENIE OZ č. 12/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
p r e r okoval o
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
b)
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 v predloženom znení.

UZNESENIE OZ č. 13/2019 zo dňa 13.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
p r e r okoval o
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
b)
b e r i e n a v e d o m i e,
1. odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici.
2. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
c)
poveruje
hlavného kontrolóra predložením podrobnejšej správy o stave pohľadávok a záväzkov na
najbližšom zasadnutí OZ alebo do 30.06.2019.

