ZÁPISNICA

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 21. júna 2017 o 14:30 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 pre neprítomnosť starostu obce otvoril a viedol
PaedDr. Marek Dudiak – zástupca starostu obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov.
Zástupca starostu obce 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
§ 7 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Oščadnici právoplatného uznášania sa schopné.
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných poslancov, že svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili:
starosta Ing. Marián Plevko, p. Marta Hamacková, Ing. Gabriela Kuchajdíková, Ing. Štefan Vojtuš
Za zapisovateľa zápisnice zástupca starostu obce určil Mgr. Veroniku Lokšovú, pracovníčku Obecného
úradu, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ p. Štefan Kubuš a p. Štefan Trúchly.
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak 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 16.06.2017.
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec OZ Mgr. Rudolf Matejíček.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r.2016.
4. Prerokovanie rozšírenia Materskej školy Píla č. 22 – rekonštrukcia nevyužitých priestorov
materskej školy na novú triedu.
5. Schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
odborných učební v Základnej škole v Oščadnici“.
6. Prerokovanie kúpy špeciálneho vozidla – nosič výmenných nadstavieb + hydraulická ruka, hákový
nosič kontajnerov, výmenný systém, sypač, šípový pluh s hydraulikou.
7. Schválenie prevodu majetku obce – pozemku E-KN č. 1339 v k. ú. Oščadnica o výmere 75 m²
podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym
predajom Mgr. Miriam Drahňákovej a p. Milošovi Drahňákovi, bytom Oščadnica č. 121, 023 01
Oščadnica.
8. Schválenie prevodu majetku obce – parcely C-KN č. 2011/76 v k. ú. Oščadnica o výmere 197 m²
podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym
predajom p. Jozefovi Šulganovi, bytom Oščadnica č. 1683, 023 01 Oščadnica.
9. Schválenie prevodu majetku obce – stavba – garáž s. č. 82 v k. ú. Oščadnica a pozemok 2171/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m² vytvoreného GP č. 48/2013 – GEOSLUŽBA Milan
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

Šimanica, 023 01 Oščadnica 116, podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov priamym predajom p. Karolovi Korhelíkovi a manželke Aurélii Korhelíkovej,
bytom Oščadnica č. 1373, 023 01 Oščadnica.
Prerokovanie kúpy pozemku C-KN č. 5331/2 v k. ú. Oščadnica o výmere 15 m² vytvoreného GP
29/2016 – GEOSLUŽBA Milan Šimanica, 023 01 Oščadnica 116 od vlastníkov p. Milana
Moskála a p. Márie Moskálovej, bytom 023 01 Oščadnica 1011.
Prerokovanie žiadosti p. Margity Poláčkovej, bytom Oščadnica č. 1239, 023 01 Oščadnica
o prenájom časti parcely 5479/2 o výmere 24 m².
Vyhlásenie zámeru prevodu majetku podľa osobitného zreteľa - časti parcely C-KN 4188/1 o
výmere 368 m² v k. ú. Oščadnica – odpredaj v prospech SEVAK, a. s.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Diskusia.
Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:

p. Štefan Kubuš a p. Štefan Trúchly
Mgr. Veronika Lokšová, pracovníčka Obecného úradu

Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 21/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 21/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 21/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec OZ Mgr. Rudolf Matejíček.
Zástupca starostu obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jánovi Brandisovi. Hlavný
kontrolór obce informoval poslancov OZ o priebežne plnených uzneseniach. Na poslednom zasadnutí OZ
boli schválené nasledovné uznesenia – uznesenie č. 13/2017 sa týka žiadosti p. Kopáska o prenájom
obecného pozemku za účelom výstavby haly, bol zverejnený zámer prenájmu podľa osobitného zreteľa –
pred schválením je potrebné, aby žiadateľ predložil jednoduchú vizualizáciu priestoru. Uznesenie č.
14/2017 sa týka prenájmu pozemku, bola podpísaná zmluva so SHMÚ. Uznesenie 15/2017 sa priebežne
plní, bola podpísaná zmluva so spol. Fracho, a. s. s odkladacou podmienkou, kúpna cena sa začne splácať
po podpise zmluvy o NFP. Uznesenie č. 20/2017 týkajúce sa návrhu poslanca Mgr. Brandisa je splnené.
Mgr. Branislav Stempin sa informoval, či mal p. Kopásek určený termín na predloženie vizualizácie.
PaedDr. Marek Dudiak, zástupca starostu obce uviedol, že čím skôr bude predložená vizualizácia, o to
skôr bude môcť zastupiteľstvo vizualizáciu prerokovať a prijať uznesenie.
p. František Lipták sa opýtal na kúpu pozemku pod rozhľadňou, ktorá už bola v minulosti na zasadnutí
OZ schválená..
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ odpovedal, že v rámci projektu môže byť postavená len jedna
rozhľadňa – bola schválená výstavba väčšej rozhľadne na inom pozemku.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 22/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 22/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 22/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

3.
Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r.2016.
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak predniesol krátku správu nezávislého audítora Ing. Márie
Kasmanovej k auditu účtovnej závierky. Hlavný kontrolór obce Mgr. Ján Brandis predniesol stanovisko
hlavného kontrolóra obce Oščadnica k návrhu Záverečného účtu Obce Oščadnica za rok 2016 pred jeho
schválením. Zástupca starostu obce predniesol uznesenie OR pri OZ v Oščadnici.
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec OZ p. Jozef Dráb.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 23/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 23/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 23/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4.
Prerokovanie rozšírenia Materskej školy Píla č. 22
– rekonštrukcia nevyužitých priestorov materskej školy na novú triedu.

Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec OZ p. Jozef Dráb.
Zástupca starostu obce uviedol, že tento rok bolo podaných o 19 žiadostí o prijatie do MŠ viac, ako je
možné uspokojiť, z toho dôvodu sa hľadalo vhodné riešenie situácie. Zástupca starostu obce odovzdal
slovo Ing. Petrovi Zeljenkovi, prednostovi OcÚ, aby informoval poslancov OZ o bode č. 4 programu
rokovania OZ. Ing. Peter Zeljenka oboznámil poslancov OZ o potrebe rozšírenia Materskej školy Píla č.
22. Jedná sa o priestor pri MŠ Píla, v minulosti to bol byt, rekonštrukciou by sa vytvoril veľký priestor,
ktorý by zahŕňal jedáleň, toalety a herňu so spálňou. Rekonštrukcia by sa robila svojpomocne, termín
ukončenia prác by bol 2.9. Prednosta ukázal poslancom OZ vizualizáciu budúceho priestoru.
Rekonštrukcia sa bude financovať z rozpočtu obce.
p. Miroslav Wimmer požiadal, aby boli uprednostnení tí, ktorí už mali podanú žiadosť o prijatie dieťaťa
do MŠ.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 24/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 24/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 24/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
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5.
Schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Budovanie a zlepšenie
technického vybavenia odborných učební v Základnej škole v Oščadnici“.
Zástupca starostu obce odovzdal slovo Ing. Petrovi Zeljenkovi, prednostovi OcÚ, aby informoval
poslancov OZ o bode č. 5 programu rokovania OZ. Ing. Peter Zeljenka oboznámil poslancov OZ, že sa
jedná o vytvorenie nových odborných učební v priestoroch ZŠ Ústredie. Jedná sa o fyzikálnu učebňu,
biologicko-chemickú učebňu, knižnicu a vybavenie do odborných učební. Tieto priestory budú vytvorené
na 2. a 3. nadzemnom podlaží na ploche oproti schodiska. Celkový rozpočet projektu je 193.057,50 €,
z toho spolufinancovanie zo strany obce je vo výške 9.652,87 €.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 25/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 25/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 25/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

6.
Prerokovanie kúpy špeciálneho vozidla – nosič výmenných nadstavieb + hydraulická
ruka, hákový nosič kontajnerov, výmenný systém, sypač, šípový pluh s hydraulikou.
Zástupca starostu obce odovzdal slovo Ing. Petrovi Zeljenkovi, prednostovi OcÚ, aby informoval
poslancov OZ o bode č. 6 programu rokovania OZ. Ing. Peter Zeljenka oboznámil poslancov OZ, že sa
jedná o kúpu multifunkčného komunálneho vozidla, ktoré by slúžilo pre potreby zimnej údržby
komunikácií v našej obci. V letnom období by toto vozidlo slúžilo najmä na zber vyseparovaných zložiek
odpadu a na vývoz zvonových kontajnerov. Pre získanie cenovej ponuky obec oslovila piatich predajcov,
konkrétne predajcov značiek Mann, Volvo, Iveco, Mercedes, Renault. Traja z nich doručili orientačné
cenové ponuky, ktoré boli poslancom OZ predložené. Predmetné vozidlo by malo obsahovať všetky
komponenty: nosič výmenných nadstavieb + hydraulická ruka, hákový nosič kontajnerov, výmenný
systém, sypač, šípový pluh s hydraulikou. Toto vozidlo by malo nahradiť staré nákladné vozidlo a starý
sypač Liaz. Prednosta OcÚ oboznámil orientačnými cenami jednotlivých ponúk a s technickými
špecifikáciami. Informoval, že úverové riešenie financovania vychádza výhodnejšie ako lízing.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 26/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 26/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 26/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

7.
Schválenie prevodu majetku obce – pozemku E-KN č. 1339 v k. ú. Oščadnica
o výmere 75 m² podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov priamym predajom Mgr. Miriam Drahňákovej
a p. Milošovi Drahňákovi, bytom Oščadnica č. 121, 023 01 Oščadnica.
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak oboznámil prítomných o bode č. 7 programu rokovania
OZ. Zástupca starostu obce predniesol k tomuto bodu uznesenie OR pri OZ v Oščadnici.

-4-

Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 27/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 27/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 27/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

8.
Schválenie prevodu majetku obce – parcely C-KN č. 2011/76 v k. ú. Oščadnica
o výmere 197 m² podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov priamym predajom
p. Jozefovi Šulganovi, bytom Oščadnica č. 1683, 023 01 Oščadnica.
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak oboznámil prítomných o bode 8 programu rokovania OZ.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 28/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 28/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 28/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

9.
Schválenie prevodu majetku obce – stavba – garáž s. č. 82 v k. ú. Oščadnica a pozemok 2171/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m² vytvoreného GP č. 48/2013 – GEOSLUŽBA
Milan Šimanica, 023 01 Oščadnica 116, podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom p. Karolovi Korhelíkovi a manželke
Aurélii Korhelíkovej, bytom Oščadnica č. 1373, 023 01 Oščadnica..
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak oboznámil prítomných o bode 9 programu rokovania OZ.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 29/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 29/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 29/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

10.
Prerokovanie kúpy pozemku C-KN č. 5331/2 v k. ú. Oščadnica o výmere 15 m²
vytvoreného GP 29/2016 – GEOSLUŽBA Milan Šimanica, 023 01 Oščadnica 116
od vlastníkov p. Milana Moskála a p. Márie Moskálovej, bytom 023 01 Oščadnica 1011.
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak oboznámil prítomných o bode č. 10 programu rokovania
OZ. Jedná sa o pozemok na vyšnom konci obce. Zástupca starostu obce predniesol k tomuto bodu
uznesenie OR pri OZ v Oščadnici, ktorá odporučila pozemok kúpiť za 500,- € za podmienky, že p.
Moskál v budúcnosti vybuduje oporný múr.
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p. Miroslav Wimmer mal pripomienku, že treba dať časovú lehotu na výstavbu oporného múru.
p. Štefan Trúchly navrhol podmienku, že do dvoch rokov od odpredaja musí p. Moskál vybudovať
oporný múr na hranici s pozemkom obce.
Hlasovanie o návrhu – schváliť kúpu pozemku C-KN č. 5331/2 v k. ú. Oščadnica o výmere 15 m²
vytvoreného GP 29/2016 – GEOSLUŽBA Milan Šimanica, 023 01 Oščadnica 116 od vlastníkov p.
Milana Moskála a p. Márie Moskálovej, bytom 023 01 Oščadnica 1011 za celkovú sumu 500 € s
podmienkou, že p. Milan Moskál a p. Mária Moskálová, bytom 023 01 Oščadnica 1011 na hranici
pozemku C-KN č. 5331/2 v k. ú. Oščadnica o výmere 15 m² vytvoreného GP 29/2016 –
GEOSLUŽBA Milan Šimanica a pozemku C-KN č. 5331/1 v k. ú. Oščadnica o výmere 258 m²
vytvoreného GP 29/2016 – GEOSLUŽBA Milan Šimanica vybudujú oporný múr do dvoch rokov
od odpredaja pozemku obci Oščadnica.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 30/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 30/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 30/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

11.
Prerokovanie žiadosti p. Margity Poláčkovej, bytom Oščadnica č. 1239,
023 01 Oščadnica o prenájom časti parcely 5479/2 o výmere 24 m².
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak oboznámil prítomných o bode č. 11 programu rokovania
OZ. Jedná sa o prenájom parcely na postavenie garáže na vyšnom konci obce pri garážach.
ROZPRAVA:
Mgr. Branislav Stempin oboznámil poslancov o počte garáží, o ich majiteľoch. Aktuálne sú pri
poslednej plechovej garáži postavené betónové pätky na ďalšiu garáž. Jednu garáž už Poláčkovci majú.
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec OZ MUDr. Ľudovít Cabuk.
Zástupca starostu obce predniesol k tomuto bodu uznesenie OR pri OZ v Oščadnici, ktorá odporučila
vyhlásiť zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa. Zámer by sa zverejnil a verejnosť by
mala 15 dní na pripomienkovanie. V zámere sa uvádza, že pozemok sa prenajme za účelom parkovania.
Hlasovanie o návrhu OR pri OZ – vyhlásiť zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
6 poslancov
0 poslancov
3 poslanci (Mgr. Stempin, RNDr. Kozová, p. Dráb)
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Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 31/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 31/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 31/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (Mgr. Branislav Stempin)

12.
Vyhlásenie zámeru prevodu majetku podľa osobitného zreteľa - časti parcely
C-KN 4188/1 o výmere 368 m² v k. ú. Oščadnica – odpredaj v prospech SEVAK, a. s.
Zástupca starostu obce PaedDr. Marek Dudiak oboznámil prítomných o bode č. 12 programu rokovania
OZ. Tento bod bol iniciovaný na základe žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti doručenej od SEVAK, a. s.
pre zabezpečenie zvýšenej potreby pitnej vody pre obec. Pozemok sa nachádza v časti obce „Zagrapa“.
Zástupca starostu obce predniesol k tomuto bodu uznesenie OR pri OZ v Oščadnici, ktorá odporučila
vyhlásiť zámer prevodu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa.
Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 32/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 32/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 32/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

13.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Zástupca starostu obce predniesol k tomuto bodu uznesenie OR pri OZ v Oščadnici, ktorá odporučila
schváliť Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 s nasledovným doplnením: do ostatných činností
doplniť ako bod č. 4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Hlasovanie o návrhu OR pri OZ – schváliť Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 s
nasledovným doplnením: do ostatných činností doplniť ako bod č. 4. Správa o kontrolnej činnosti
za I. polrok 2017.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia č. 33/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 33/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 33/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
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14.
Diskusia
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal na stav projektu chodníky na vyšný koniec a ihriska na vyšnom
konci.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ odpovedal, že výškopis je urobený, rieši sa to projekčne, je
otázkou, či Obec pôjde čiastkovo do vlastných investícií, alebo obec počká na financie z eurofondov. Čo
sa týka ihriska na vyšnom konci, práce na odstránení sa ukončili, poisťovňa musela dať súhlas na
ukončenie likvidačného procesu, čo bol zdĺhavý proces. Otázkou je garážová časť na predmetnom
pozemku, ktorá by mohla v budúcnosti slúžiť ako altán, ktorý by bol uzamykateľný.
Mgr. Rudolf Matejíček predniesol požiadavku na zakúpenie stojanov na bicykle, ktoré by sa osadili pri
ihrisku pri MŠ v Rovniach.
p. Miroslav Wimmer predniesol požiadavku na osadenie zrkadla oproti p. Urbánka na nižnom konci.
RNDr. Anna Kozová sa informovala na priestory, ktoré sa rekonštruujú v budove č. 735.
p. Štefan Kubuš načrtol znečisťovanie verejných priestranstiev psami.
PaedDr. Marek Dudiak, zástupca starostu obce informoval o doručených podnetoch na bar Peklo.

15.
Záver.
Na záver sa zástupca starostu obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

Zápisnica podpísaná:
V Oščadnici dňa 30.06.2017

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

p. Štefan Kubuš
1. overovateľ

p. Štefan Trúchly
2. overovateľ

PaedDr. Marek Dudiak
zástupca starostu obce
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