ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 26. júla 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 otvoril a viedol Ing. Marián Plevko – starosta obce,
ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov.
Starosta skonštatoval, že na 4. 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:
p. Štefan Kubuš, Mgr. Rudolf Matejíček.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Ing. Gabriela Kuchajdíková a Mgr. Branislav
Stempin.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 4. zasadnutia OZ.
Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 4. 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 20.07.2017.
Program:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Predchádzanie vzniku BRKO
produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce
Oščadnica“.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR pre projekt „Stavebné úpravy –
zvýšenie energetickej hospodárnosti hasičskej zbrojnice č. s. 2152.“
Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie žiakov obce Oščadnica v elokovanom pracovisku Oščadnica základnej
umeleckej školy v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Čadca.
Schválenie kúpy úžitkového vozidla do 3,5 t – valník pre potreby údržby verejných
priestranstiev.
Diskusia.
Záver.

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

Ing. Gabriela Kuchajdíková a Mgr. Branislav Stempin
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 34/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 34/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 34/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebežne plnených uzneseniach. Na poslednom zasadnutí OZ
boli schválené nasledovné uznesenia – čo sa týka rekonštrukcie nevyužitých priestorov MŠ Píla, práce
prebiehajú, termín 1.9.2017 je reálny pre otvorenie triedy MŠ. Uznesenie 25/2017 je priebežne plnené –
projekt je podaný, aktuálne sa dopracúva dokumentácia na doplnenie. Uznesenie týkajúce sa kúpy
špeciálneho vozidla – nosič výmenných nadstavieb – tam prebehla súťaž s nasledujúcim výsledkom:
víťazom sa stala firma Konnex s cenou 187 tisíc eur s DPH. Teraz plynie lehota na predloženie technickej
dokumentácie vozidla. Uznesenia týkajúce sa prevodov pozemkov sú priebežne plnené.

Do rokovacej miestnosti sa o 14:40 hod. dostavil poslanec OZ Ing. Štefan Vojtuš.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 35/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 35/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 35/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

3.
Schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt
„Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach
a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica“.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 3 programu zasadnutia OZ. Jedná sa projekt, ktorý je
zameraný na kompostovanie v domácnostiach. V rámci projektu je plánované zakúpenie 800 kusov
kompostérov pre domácnosti a 40 kusov kompostérov pre potreby verejných priestranstiev.
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, kto prioritne dostane kompostéry.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že v prvom rade ich dostanú tí, ktorí sú prihlásení na
kompostovanie.
RNDr. Anna Kozová sa informovala, či za kompostéry ľudia budú platiť poplatok.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že nie, lebo to bude majetok nadobudnutý z NFP.
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Hlasovanie o súhlase s podaním žiadosti o NFP pre projekt „Predchádzanie vzniku BRKO
produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica“
s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Oščadnica vo výške
6 258 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 36/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 36/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 36/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

4.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR pre projekt
„Stavebné úpravy – zvýšenie energetickej hospodárnosti hasičskej zbrojnice č. s. 2152.“
Starosta obce informoval poslancov OZ o výzve na predloženie žiadostí na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov požiarnych zbrojníc. Projekt rieši zateplenie časti stavby požiarnej zbrojnice, horná
časť stavby by bola riešená z vlastných zdrojov.
Starosta predniesol stanovisko Obecnej rady pri OZ v Oščadnici, v ktorom OR odporúča schváliť podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR pre projekt „Stavebné úpravy – zvýšenie energetickej hospodárnosti
hasičskej zbrojnice č. s. 2152.“.
Hlasovanie o súhlase s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR pre projekt „Stavebné úpravy
– zvýšenie energetickej hospodárnosti hasičskej zbrojnice č. s. 2152“ s výškou maximálneho
celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Oščadnica maximálne vo výške 1.578,95 EUR.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 37/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 37/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 37/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

-3-

5.
Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie žiakov obce Oščadnica v elokovanom pracovisku Oščadnica
základnej umeleckej školy v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Čadca.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 programu zasadnutia OZ. Mesto Čadca iniciovalo
stretnutia s predstaviteľmi obcí za účelom prerokovania financovania ZUŠ. Mesto požaduje od obcí
príspevok na dieťa, aby elokované ZUŠ mohli ďalej v jednotlivých obciach fungovať. Jedná sa o sumu
15,84 €/1dieťa/1rok, čo je pre obec zanedbateľná suma.
Ing. Štefan Vojtuš uviedol, že aj v súčasnosti rodičia týchto detí platia.
RNDr. Anna Kozová sa informovala, či aj odôvodnili ten poplatok.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že ZUŠ predložili analýzu, kde sú rozrátané náklady na
jedného žiaka.
RNDr. Anna Kozová uviedla, že je to asi kompenzácia cestovných nákladov, pretože ostatné náklady
týkajúce sa energií a priestorov hradí obec.
Hlasovanie o návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov
obce Oščadnica v elokovanom pracovisku Oščadnica základnej umeleckej školy v zriaďovacej
pôsobnosti Mesta Čadca vo výške 15,84 €/1dieťa/1rok.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 38/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 38/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 38/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

6.
Schválenie kúpy úžitkového vozidla do 3,5 t – valník pre potreby údržby verejných priestranstiev.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 programu zasadnutia OZ – jedná sa zámer kúpy
úžitkového vozidla do 3,5 t – valník pre potreby údržby verejných priestranstiev. Obec zabezpečuje
rozvoz stravy v obci vo vozidle Škoda Felícia. Vzhľadom na technický stav vozidla je potrebné na rozvoz
určiť červenú Škodu Fábiu. Tým zamestnanci obce prídu o jedno vozidlo, ktoré je potrebné nahradiť.
jedná sa o kúpu úžitkového vozidla do 3,5 t – valník pre potreby údržby verejných priestranstiev

s maximálnou kúpnou cenou 6.000,- € s DPH.
Starosta predniesol stanovisko Obecnej rady pri OZ v Oščadnici v ktorom OR odporúča schváliť kúpu
úžitkového vozidla do 3,5 t.
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Ing. Gabriela Kuchajdíková uviedla, že by bolo na zvážanie kúpiť vozidlo s vyklápačkou.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že na prevoz sute má obec k dispozícii traktorové vlečky.
Hlasovanie o návrhu kúpy úžitkového vozidla do 3,5 t – valník pre potreby údržby verejných
priestranstiev s maximálnou kúpnou cenou 6.000,- € s DPH.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 38/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 38/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 38/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

7.
Diskusia
p. Miroslav Wimmer predniesol požiadavku na doplnenie dopravných zrkadiel v obci.
Mgr. Branislav Stempin informoval, že na vyšnom konci v blízkosti zastávky „Ústav“ je veľa zhnitých
jelší. Informoval sa, v koho je to kompetencií.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ odpovedal, že je to v kompetencií spol. Lesy SR, š. p.
p. František Lipták sa informoval na drevené stánky, či sú majetkom obce.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že sú majetkom obce, sú to predajné stánky určené na
konanie obecných akcií.
Ing. Štefan Vojtuš uviedol, treba počítať s finančnými nákladmi na zateplenie hasičskej zbrojnice – časti,
ktorú v prípade schválenia nepokryje poskytnutá dotácia.
p. Martin Kučerík sa opýtal na obecnú monografiu.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že prebiehajú jednania. Jedna časť je vypracovaná, čo sa
týka vysťahovalectva.

-5-

8.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie OZ.
Zápisnica podpísaná: V Oščadnici dňa 04.08.2017

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

Ing. Gabriela Kuchajdíková
1. overovateľ

Mgr. Branislav Stempin
2. overovateľ
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