ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 27. septembra 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 5. 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.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:35 hod. dostavila poslankyňa OZ RNDr. Anna Kozová.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili:
p. Štefan Trúchly, Mgr. Branislav Stempin.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ RNDr. Anna Kozová a p. Jozef Dráb.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 5. zasadnutia OZ.
Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 5. 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 22.09.2017.
Hlasovanie o zmenách programu:
1) zmena programu – doplniť ako bod č. 6. Návrh čiastkovej rekonštrukcie distribučného
káblového systému v Oščadnici.
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017 pre projekt „Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Nižný
koniec.“
4. Úprava rozpočtu na rok 2017.
5. Schválenie kúpy špeciálneho vozidla – nosič výmenných nadstavieb + hydraulická ruka, hákový
nosič kontajnerov, výmenný systém, sypač, šípový pluh s hydraulikou vrátane financovania.
6. Návrh čiastkovej rekonštrukcie distribučného káblového systému v Oščadnici.
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7.
8.

Diskusia.
Záver.

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

RNDr. Anna Kozová a p. Jozef Dráb
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 40/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 40/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 40/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce informoval poslancov OZ o priebežne plnených uzneseniach.
Na poslednom zasadnutí OZ boli schválené nasledovné uznesenia – uznesenie č. 36/2017, týkajúce sa
predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Predchádzanie vzniku BRKO
produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica – uznesenie
bolo splnené. Uznesenie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom
realizácie projektu „Stavebné úpravy – zvýšenie energetickej hospodárnosti hasičskej zbrojnice č. s.
2152“, uznesenie bolo splnené a žiadosť bola podaná. Uznesenie č. 38/2017, ktoré sa týka príspevku na
záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom na území obce Oščadnica v elokovanom pracovisku
Oščadnica základnej umeleckej školy v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Čadca, uznesenie je v štádiu
plnenia. Čo sa týka uznesenia č. 39/2017 – kúpy úžitkového vozidla do 3,5 t – valník pre potreby údržby
verejných priestranstiev, vozidlo bolo zakúpené.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 41/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 41/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 41/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

3.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 pre projekt
„Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Nižný koniec.“
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 programu zasadnutia OZ. Jedná sa o podanie
žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ Nižný koniec. Projekt
rieši rekonštrukciu cvičebných priestorov, sociálnych zariadení, elektroinštalácie a tiež vybudovanie
bezbariérovej rampy. Celkový rozpočet rekonštrukcie je 162 493,04 €.
RNDr. Anna Kozová sa informovala, či sa na vybavenie telocvične využili poskytnuté finančné
prostriedky.
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Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že na cvičebné pomôcky boli poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 3.600,- €.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 42/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 42/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 42/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

4.
Úprava rozpočtu na rok 2017.
Starosta obce informoval poslancov OZ o štvrtej zmene rozpočtu, ktorá bola prerokovaná aj na zasadnutí
OR pri OZ dňa 25.09.2017, ktorá odporúča OZ túto zmenu schváliť. Starosta obce odovzdal slovo
Bc. Zuzane Potočiarovej. Bc. Potočiarová uviedla, že zmena rozpočtu sa týka načítania úveru na
rekonštrukciu cesty na Vreščovku, ktorá sa presúva na budúci rok. Starosta uviedol, že pri schvaľovaní
záverečného účtu sa čakalo na stanovisko SIEA na začatie projektu rekonštrukcie OcÚ, bez ktorého nie je
možné začať.
Kapitálové príjmy:
10.000,- eur – rekonštrukcia MŠ Rovne
20.000,- eur – kamerový systém
11.000,- eur – parkovisko pri MŠ Píla a vysprávky komunikácií
Parkovisko pri MŠ bude vyasfaltované a bude zároveň využité ako dopravné ihrisko.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 43/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 43/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 43/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

5.
Schválenie kúpy špeciálneho vozidla – nosič výmenných nadstavieb
+ hydraulická ruka, hákový nosič kontajnerov, výmenný systém, sypač,
šípový pluh s hydraulikou vrátane financovania.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 programu zasadnutia OZ. Obec Oščadnica
zrealizovala verejné obstarávanie formou elektronického kontraktačného systému na kúpu špeciálneho
vozidla. Súťaž sa ukončila v pondelok. Z pôvodnej sumy 198.000,- € sa cena vysúťažila na 183.500,- €.
Čo sa týka financovania, Obec oslovila Slovenskú sporiteľňu, a. s. a ČSOB, a. s. Výhodnejšie podmienky
poskytla Slovenská sporiteľňa, a. s. Reálne čerpanie bude až na budúci rok. Pre výhodnejšie podmienky
úveru sa spojil úver na vozidlo a úver na cestu na Vreščovku. Pôvodne sa malo auto financovať
z vlastných zdrojov, ale kvôli vytvoreniu finančnej rezervy na plánovanú výstavbu chodníkov na vyšnom
konci, ktorá je momentálne z pohľadu bezpečnosti najdôležitejší zámer. Úver je výlučne viazaný na tieto
dva projekty. Úroková sadzba je 0,64%/1 rok + 12 mesiacov Euribor. Bola vykonaná prvá kontrola
súťažných podkladov a výzvy a po ich schválení bola vyhlásená súťaž, ktorá aktuálne prebieha.
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Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k prijatiu návratných zdrojov
financovania.
Hlasovanie za kúpu vozidla v cene 183.500,- €
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Hlasovanie za prijatie úveru vo výške 300.000,- €
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 2.035.000,-- € od Slovenskej sporiteľne, a. s. s 2 ročnou
lehotou splatnosti na projekt TEN-T
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 44/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 44/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 44/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

6.
Návrh čiastkovej rekonštrukcie distribučného káblového systému v Oščadnici.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 programu zasadnutia OZ. Vzhľadom na množiace sa
podnety od občanov na kvalitu televízneho systému v Oščadnici, aj napriek snahe zamestnancom
spoločnosti VARES a p. Urbánka, nedarí sa zabezpečiť požadovanú kvalitu signálu. Na káblovom
systéme bola vykonaná digitalizácia, aktuálne je možné v digitálnej kvalite naladiť ďalších 26 kanálov.
Toto je možné naladiť len v Rovniach, vyšný koniec a centrum. V dolnej časti obce (od Kučáka dole) je
zatiaľ problém naladiť digitálny signál. Podmienkou toho, aby digitálny prenos bol využiteľný aj v dolnej
časti obce, je prepojenie ústredne s rozvodovým bodom pri ZŠ NK optickým káblom, ktorý zabezpečí
kvalitný prenos signálu z ústredne po tento bod a následne sa spojí s jestvujúcou metalickou sieťou.
Návrh je zakúpenie optického kábla a svojpomocné uloženie optického kábla k ZŠ N. k. Odhadovaný
náklad na materiál je cca do 10.000,- € + pracovníci.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 45/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 45/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 45/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

-4-

7.
Diskusia
V rámci bodu diskusie starosta obce prečítal otázka poslanca Mgr. Branislava Stempina doručenú
v písomnej podobe, týkajúcu sa výstavby detského ihriska na pozemku bývalej colnice. Starosta
informoval, že OZ prijalo rozhodnutie, že je potrebná rekonštrukcia MŠ Píla, zamestnanci preto
realizovali celé leto rekonštrukciu priestorov MŠ Píla a nebolo možné budovať ihrisko na vyšnom konci.
Keďže sa zabezpečovala rozsiahla rekonštrukcia MŠ Píla a plnilo sa uznesenie OZ, nebolo možné
kapacitne robiť niekoľko vecí naraz. Taktiež treba brať do úvahy ekonomický rozmer realizácie
stavebných akcií svojpomocne, alebo prostredníctvom firmy.
p. Štefan Kubuš uviedol, že v minulosti si ľudia všetko robili sami svojpomocne v lokalite kde bývali.
PaedDr. Marek Dudiak uviedol, že v poslednej dobe popri zelenej ceste pribúda veľmi veľa skládok
dreva, ktoré až zasahujú do cesty a ohrozujú ľudí, ktorí tade prechádzajú.
p. Štefan Kubuš uviedol, pred Kučákom na zelenej ceste sú staré jelše.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že to bolo nahlásené na Povodie Váhu.
Ing. Gabriela Kuchajdíková požiadala o orezanie lipy pri Galérií, o očistenie kanálu pri Galérií a
asfaltovanie dier pri bytovkách.
p. František Lipták požiadal o vyasfaltovanie dier u Ľalíka. Uviedol, že u Homolu je upchatá priekopa.

8.
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

RNDr. Anna Kozová
1. overovateľ

p. Jozef Dráb
2. overovateľ
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