Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 2. júla 2010 o 16.30
hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
1./ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc. - starosta obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval, že
podľa účasti poslancov, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného uznášania schopné.
Starosta obce RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. oboznámil prítomných s návrhom programu 3.
zasadnutia OZ.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 12/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 12/2010:
Prítomní: 9 poslancov
Za:
9 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

PROGRAM
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Prognóza MFSR a realita – prevod dane z príjmov FO obciam - január až
jún 2010 – dopad na rozpočet Obce Oščadnica.
4. Havarijný stav cesty III. triedy v úseku Kozov most – Lalíky (Informácia
o stave prác zo strany správcu tejto cesty – VÚC ŽSK).
5. Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 2009.
6. Programový rozpočet Obce Oščadnica na rok 2010.
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.
8. Diskusia.
9. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Rudolf Lipták, p. Mária Sobolová.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Štefan Vojtuš, prednosta obecného úradu.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici.
Do rokovacej miestnosti sa dostavili Ing. Marián Kucharčík, MUDr. Ľudovít Cabuk.

3. Prognóza MF SR a realita – prevod dane z príjmov FO obciam - január až jún 2010 –
dopad na rozpočet Obce Oščadnica
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov s prognózou MF SR o prevode dane z príjmov fyzických
osôb obciam v porovnaní s realitou za I. polrok 2010 a s dopadom na rozpočet Obce
Oščadnica.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 13/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 13/2010:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4. Havarijný stav cesty III. triedy v úseku Kozov most – Lalíky (Informácia o stave prác zo
strany správcu tejto cesty – VÚC ŽSK)
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval o aktuálnom stave.
Dňa 29.6.2010 sa starosta obce zúčastnil rokovania zastupiteľstva ŽSK v Žiline, programom
ktorého bola úprava rozpočtu ŽSK vrátane zníženia výdavkov na opravu a údržbu ciest. Na
tomto zasadnutí sa starosta stretol s kompetentnými pracovníkmi Správy a údržby ciest
a Odboru dopravy ŽSK (Ing. Puchoň, Ing. Mokrý), s ktorými prejednal postup prác na
odstránení havarijného stavu cesty III. triedy.
V spolupráci s poslancom OZ F. Liptákom a ďalšími občanmi pripravíme petíciu, ktorú
následne odovzdáme predsedovi ŽSK Ing. Blanárovi spoločne s uznesením, v ktorom ho
žiadame o opravu tohto havarijného stavu cesty III. triedy.

Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 14/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 14/2010:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5. Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 2009
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov so Záverečným účtom Obce Oščadnica za r. 2009.
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko HK k záverečnému účtu za r. 2009.
Mgr. Dušan Poláček – je potrebné prehodnotiť výšku nájmu za prenájom Kysuckej galérie
príp. tento prenájom zrušiť – 400 € mesačne je veľa.
Starosta obce – priestory KG obec prenajíma na základe nájomnej zmluvy a slúžia obci pre
zabezpečenie dôstojného priebehu civilných svadobných obradov. Ich počet je v priebehu
roka približne 6 – 10. Táto nájomná zmluva nám garantuje využívanie týchto priestorov
podľa našich požiadaviek a potrieb a preto ju považujem za veľmi dôležitú. Súhlasím s tým,
že v súčasnej zložitej ekonomickej situácii budem ako starosta obce jednať so štatutárom
galérie o znížení výšky tohto nájmu.
V rámci tejto nájomnej zmluvy naviac obec má garantované využívanie týchto priestorov ako
aj priľahlého lesoparku na organizovanie Hubertových dní.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 15/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 15/2010:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (JUDr. Rudolf Kubica)

6. Programový rozpočet Obce Oščadnica na rok 2010.
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov s programovým rozpočtom Obce Oščadnica na r. 2010.
Podrobný komentár k tomuto programovému rozpočtu predniesla hlavná kontrolórka Ing.
Zbojanová.

Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 16/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 16/2010:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.
___________________________________________________________________________
Kontrolórka obce Ing. Anna Zbojanová oboznámila poslancov s návrhom Plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2010.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 17/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 17/2010:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

8. Diskusia.
___________________________________________________________________________
p. František Lipták – platby za smeti platia aj za osoby, ktoré nebývajú v Oščadnici (deti) a za
zrušenú prevádzku – je potrebné spresniť počet osôb v evidencii u kompetentného
pracovníka OcÚ.
starosta obce – platobné výmery sú vyrubované na základe evidencie obyvateľstva. Vyzývam
preto občanov, aby zosúladili vo vlastnom záujme skutočný stav osôb žijúcich na konkrétnom
čísle súpisnom s evidenciou obce.
JUDr. Rudolf Kubica – retardéry pod Kalváriou, osadiť ďalšie ako sú holubári (došlo
k dopravným kolíziám s chodcami, doložiť chýbajúce časti retardérov)
p. Štefan Ceniga – hasičské auto bolo použité na Rači kde poškodili hadice (už je to 6 hadica,
ktorá praskla po zásahu)
starosta obce – už niekoľko rokov pravidelne pri záťažových skúškach lanoviek sa cisterna
využíva na napĺňanie záťažových sudov vodou. Nepredpokladám, že by pri tejto činnosti
došlo k poškodeniu hadíc. Recipročne obec počas zimnej údržby už niekoľko rokov využíva
vozidlo Mercedes Unimog, ktorého vlastníkom je stredisko, bez ktorého by sme si zimnú
údržbu nevedeli ani predstaviť.

p. Štefan Ceniga – informoval, že k dnešnému dňu v tomto roku DHZ uskutočnil 15 výjazdov
k požiarom (vypaľovanie).
p. Štefan Ceniga – 3-dňové školenie hasičov v poľskej obci Radziechow-Wieprz.
Pozvanie na 7. ročník o pohár starostu (súťaž DHZ) – 11.7.2010 o 11.00 hod.
starosta – školenie hasičov sa uskutočňuje v rámci spoločného projektu medzi obcami
Oščadnica a Radziechow-Wieprz, na ktorý sme získali finančné prostriedky z EÚ. Naši hasiči
získajú na tomto školení okrem nových skúseností aj materiálno-technické vybavenie pre
poskytovanie prvej pomoci.
p. Štefan Trúchly – požiadal o zábrany pri potoku na moste do Rovní (cesta k p. Jarábkovi a p.
Zagrapanovi), nebezpečenstvo spadnutia detí do potoka.
Mgr. Dušan Poláček – finančné ohodnotenie p. Cenigu zo strany obce, ako je ohodnotený?
starosta obce – funkcia veliteľa DHZ je ohodnotená kvartálne vo výške 80 €. Okrem toho mu
preplácame zdokladované výdavky súvisiace s výkonom funkcie veliteľa DHZ (telefón, toner
do PC, PHM do auta).
starosta obce – Kysucká kultúrna nadácia zaslala list, v ktorom nám oznamuje, že už tradične
udelí titul „Osobnosť Kysúc“ pre rok 2010 – máme možnosť navrhnúť občana Oščadnice na
ocenenie Osobnosť Kysúc do 15.8.2010.
9. Záver.
___________________________________________________________________________
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta obce

Ing. Rudolf Lipták
1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

p. Mária Sobolová
2. overovateľ

