Zápisnica
z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 24. júla
2009 o 16.30 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
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 OZ, je Obecné zastupiteľstvo právoplatne uznášania schopné.
Starosta obce, RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Gabriela Kuchajdíková a Ing. Rudolf Lipták.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ing. Anna Zbojanová.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
Úprava rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2009
Diskusia
Záver

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici.
3. VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
___________________________________________________________________________
Starosta obce podrobne oboznámil poslancov so súčasnou ekonomickou situáciou obce
a s dopadmi zníženia podielových daní na rozpočet obce. Východiskom v tejto situácii je
okamžité prijatie takých opatrení, ktorými dôjde

a.) k zníženie výdavkov obce – k šetreniu
b.) k efektívnejšiemu využívaniu existujúcich príjmov
c.) k zvýšeniu príjmov obce – únosným spôsobom z pohľadu občana
Opatrovateľská starostlivosť - uviedol, že na túto prenesenú kompetenciu štátu obec dopláca
zo svojho rozpočtu cca 3 mil. Sk (99 582 €) pri opatrovaní 57 občanov. Oboznámil poslancov
s návrhom na zvýšenie príjmov úpravou sadzieb za poskytnutie služieb opatrovateľskej
starostlivosti pri zachovaní súčasného počtu opatrovaných na úroveň okolitých
porovnateľných obcí, t.j. 1,00 €/1 hod. starostlivosti.
MUDr. Ľudovít Cabuk – obec sa musí tiež správať v súčasnej zložitej situácii ekonomicky,
preto návrh podporí.
Mgr. Dušan Poláček – je potrebné zvážiť únosnosť zaťaženia rodinných rozpočtov
opatrovaných. Upozornil na schvaľovanie VZN, pre ktoré je nutné hlasovať 3/5-tinovou
väčšinou prítomných poslancov (§ 12 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v platnom
znení).
Starosta obce RNDr. Miloslav Šulgan – opatrovatelia dostávajú priemerne 3 € na hod.,
v prevažnej väčšine opatrujú rodinní príslušníci svojich blízkych a hneď pri inkasovaní mzdy
opatrovateľa uhradia aj príspevok za opatrovanie, t.j. podľa navrhovanej úpravy z 3 € uhradia
1 € za hod., doteraz to bolo 0,20 €.
S podporou návrhu úpravy VZN o opatrovateľskej službe vystúpili aj poslanci Ing. Lipták,
Jozef Špalek, Mária Sobolová, Ján Brandis.
K tomuto bodu rokovania prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č.
13/2009.

Hlasovanie: – uznesenie č. 13/2009:
Prítomní: 9 poslancov
Za:
6 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa hlasovania: 3 poslanci

4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad /TKO/
___________________________________________________________________________
Starosta obce predniesol návrh úpravy nariadenia z dôvodu nepostačujúceho krytia nákladov
na zber, prepravu a zneškodnenie TKO. Obec úveruje svojich občanov v priebehu roku, keď
uhrádza zmluvnému partnerovi náklady na odvoz odpadu, ale občania uhrádzajú platobné
výmery až koncom roku. Z uvedeného dôvodu je možné upraviť výšku poplatku za dodržania
zákonných lehôt (15-dňová lehota po schválení do nadobudnutia účinnosti). Je potrebné
zmeniť aj filozofiu vyrubovania výmeru v zmysle jeho doručenia obyvateľom už začiatkom
roku.
Mgr. Dušan Poláček – je potrebné akceptovať aj zníženie príjmov v rodinách
(nezamestnanosť) a zvýšenie výdavkov, ktoré upravil štát. Navrhovaná úprava je privysoká,

návrh: 7 €/osoba/rok, kto separuje a 14 €/osoba/rok, kto neseparuje, pričom prísnejšie
kontrolovať separáciu u tých občanov, ktorí sa k separácii odpadu prihlásili.
p. Jozef Špalek: ďalší návrh – 7 € (separácia TKO) a 15 € (kto neseparuje).
MUDr. Ľudovít Cabuk: podporil navrhovanú úpravu: 10 € a 16 €.
p. František Lipták: pre rozšírenie separácie navrhol 6 € pre separujúcich občanov a 15 € pre
tých, ktorí neseparujú.
Ing. Rudolf Lipták – navrhol zaokrúhliť pokuty na celé eurá, t.j. 330 € (nie 331,94 € ako znel
návrh).
Starosta obce – dal hlasovať postupne o všetkých návrhoch v poradí, ako boli predložené.
Najväčšiu a potrebnú 3/5-tinovú väčšinu získal návrh 7 €/osoba/rok pre tých, ktorí separujú,
a 15 €/osoba/rok/ pre občanov, ktorí neseparujú komunálny odpad.
Dodatok č. 1 VZN Obce Oščadnica č. 12122008/4 platí pre rok 2009 a bol schválený
nasledovne:
Odst. (1): - separuje TKO ................ 7 €/osoba/rok
- neseparuje TKO ............... 15 €/osoba/rok
Pokuta správcu dane občanovi, ktorý sa prihlásil na separáciu, ale neseparuje, vo výške 330 €.
Ods. (3): miestny poplatok za ubytovaciu kapacitu od občanov, ktorí poskytujú ubytovanie v
súkromí, vo výške 7 €/lôžko/rok
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 14/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 14/2009:
Prítomní: 9 poslancov
Za:
8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec

5. Úprava rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2009
_________________________________________________________________________
Starosta obce na základe očakávaných predbežných prepočtov výdavkov predložil návrh na I.
úpravu rozpočtu na r. 2009 v príjmovej časti (ako boli schválené nariadenia) a vo výdavkovej
časti sa upravia náklady na zimnú údržbu, šport, kultúru, opatrovateľskú starostlivosť,
vzdelávanie, verejné priestranstvá a administratívu. Výdavky za administratívu budú znížené
uskutočnením okamžitej reorganizácie ako samotného obecného úradu, tak aj na úseku
školstva a vzdelávania. S účinnosťou od 1.8.2009 dôjde v dôsledku reorganizácie ku
kumulácii určitých vybraných pracovných náplní a tým k zníženiu počtu pracovníkov ako na
obecnom úrade priamo, tak aj v oblasti školstva, kde je obec zriaďovateľom.
V rámci tejto zmeny navrhujem spojenie Základnej školy Nižný koniec, Materskej školy Píla,
Materskej školy Ústredie, Školskej jedálne pri ZŠ Ústredie, Školskej jedálne pri ZŠ Nižný

koniec, Školskej jedálne pri MŠ Píla, ŠKD Ústredie do jednej právnickej osoby od 1.
septembra 2009.
Týmito opatreniami /reorganizáciou obecného úradu, spojenie na úseku školstva) dôjde
k zníženiu a zefektívneniu výdavkov vynaložených na uvedené úseky činnosti samosprávny
Obce Oščadnica.
Po prepočítaní dopadu schválených príjmových položiek na rozpočet bola schválená celková
úprava bežného rozpočtu podľa upraveného uznesenia.
Mgr. Poláček – aký dopad bude mať na príjem rozpočtu zníženie navrhovaného poplatku za
TKO? Porovnať analýzu nákladov obce na zabezpečenie odvozu TKO s analýzou príjmu
miestneho poplatku za TKO.
Ing. Zbojanová – po prepočítaní dopadu bude uvedená úprava obsahom uzn. OZ č. 15/2009
a dopad úprav (výdajovej časti) bude zapracovaný aj v programovom rozpočte v programoch,
ktorých sa úprava týka.
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 15/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 15/2009:
Prítomní: 9 poslancov
Za:
9 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

6. Diskusia
Starosta obce ponúkol podnikateľom možnosť zúčastniť sa výstav v oblasti cestovného ruchu
na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (24.-26.09.2009 – výstava TT
Varšava, 6.-8.10.2009 – výstava IUTM Kyjev, 21.-24.10.2009 – výstava Tour Salon Poznaň).
Poslanci sa zaujímali o náklady, ktoré by museli podnikatelia znášať v prípade účasti na
výstavách. Starosta konkretizoval, že zdarma by mali podnikatelia len výstavný stánok –
náklady na dopravu, ubytovanie a ostatné režijné náklady by znášal vysielajúci subjekt.
p. Jozef Špalek – znehodnotenie novovybudovaného ihriska pri ZŠ Nižný koniec vandalmi.
Ing. Lipták – osvetlenie „Zelenej cesty“ – nastaviť senzory pod Kalváriou, zabrániť vjazdu
motorových vozidiel na „Zelenú cestu“.
p. František Lipták – podnikatelia (Krištiak)) robia neporiadok, v okolí sa „povaľujú“ fólie
z plastových okien, papiere z IPY,
- podkopaná kaplnka, odvodnenie priľahlého pozemku
Mgr. Poláček – informoval sa o spore veritelia kontra spoločnosť SCR Veľká Rača, a.s., čo
s budúcou sezónou,
Starosta obce – bude informovať po nadobudnutí nových poznatkov ohľadne konkurzu SCR
a.s..

6. 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

Ing. Gabriela Kuchajdíková
2. overovateľ

