UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OŠČADNICI
č. 6/2020 – č. 16/2020 zo dňa 25.06.2020
UZNESENIE OZ č. 6/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici s c h v a ľ u j e
a) návrh Programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Prerokovanie žiadostí o odpustenie nájmu z dôvodu pandémie COVID-19:
a)
b)
c)

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
b)
c)

Žiadateľ/Adresa
Prevádzka „Pohostinstvo Peklo“, Oščadnica 751
Milan Lisík, Oščadnica 455
Prevádzka „ Kaderníctvo Nela“ , Oščadnica 751
Jozefína Dirgasová, Johana Ševčíková
Prevádzka „Kvetinárstvo“, Oščadnica 751
Marta Školová, Oščadnica

Doba zatvorenia prevádzky

od 13. 03. 2020 do 31.05.2020
od 13. 03. 2020 do 05.05.2020
od 13. 03. 2020 do 30.04.2020

Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2019.
Návrh starostu obce na zníženie platu starostu z dôvodu koronakrízy.
Prerokovanie návrhu dohody o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“ v obci
Oščadnica uzatvorenej medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s.
Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica o odkúpenie
časti parcely C-KN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
Prerokovanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena povinný z vecného
bremena: Obec Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený
z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina –
parcela: C-KN 29/1 v k. ú. Oščadnica o výmere 6763 m² - predpokladané vecné bremeno 2 m² –
stavba „Oščadnica – pri OÚ – Rekonštrukcia NNS“.
Prerokovanie ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predávajúci: Obec Oščadnica, so sídlom Nám.
M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, kupujúci: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. so sídlom
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava – parcely: C-KN 1631/2 – zastavaná plocha a nádvorie, v k.
ú. Oščadnica o výmere 208 m², C-KN 1631/4 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Oščadnica o
výmere 16 m², C-KN 1642/5 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Oščadnica o výmere 221 m² stavba diaľnice „D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil“, objekt: Diaľnica D3 – Úprava cesty
III/01159 do Oščadnice.
Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec Oščadnica,
so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena:
Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcely: C-KN 1577/1 –
zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1367 m² v rozsahu dielu č. 1 o výmere 11
m² a v rozsahu dielu č. 2 o výmere 2 m², C-KN 1583/2 – ostatná plocha v k. ú. Oščadnica o výmere
2581 m² v rozsahu dielu č. 4 o výmere 230 m², C-KN 1585/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú.
Oščadnica o výmere 1618 m² v rozsahu dielu č. 8 o výmere 3 m² vyznačených GP č. 82a/2018 –
stavba : „ZA – 7007 – Oščadnica – Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2
a odb. Oščadnica Galéria“.
Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec Oščadnica,
so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena:
Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcela: C-KN 1642/1 –
zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 215 m² v rozsahu dielu č. 6 o výmere 43
m² vyznačených GP č. 82b/2018 – stavba : „ZA – 7007 – Oščadnica – Krásno nad Kysucou,
rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“.
Diskusia.
Záver.
zapisovateľa zápisnice prednostu Obecného úradu Ing. Petra Zeljenku.
overovateľov zápisnice p. Martu Hamackovú a RNDr. Annu Kozovú.

UZNESENIE OZ č. 7/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici b e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesení OZ.
UZNESENIE OZ č. 8/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
1) p r e r o k o v a l o
a) žiadosť podnikateľského subjektu - Milan Lisík – TASO, so sídlom 023 01 Oščadnica 455,
IČO: 34 595 074, evidovaného v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Čadca,
odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 502-7850, doručenú dňa
27.04.2020, evidovanú pod číslom OÚ-3012/2020, na základe ktorej podnikateľský subjekt
ako nájomca nebytových priestorov – prevádzky „Pohostinstva Peklo“, nachádzajúcej sa na
adrese 023 01 Oščadnica 751 vo vlastníctve obce Oščadnica, požiadal obec Oščadnica ako
prenajímateľa predmetných priestorov o odpustenie záväzku, ktorý mu vznikol titulom
povinnosti platiť nájomné v zmysle Nájomnej zmluvy č. 06/2003 uzatvorenej dňa 16.04.2003.
Podnikateľsky subjekt požiadal o odpustenie záväzku na tom skutkovom základe, že v období
odo dňa 13.03.2020 do 31.05.2020 nemohol z dôvodu prijatých opatrení civilnej ochrany
obyvateľstva na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 užívať
prenajaté priestory na zmluvne dohodnutý účel, čo malo bezprostredný vplyv na jeho
schopnosť hradiť nájomné z príjmov dosiahnutých podnikateľskou činnosťou, ktorá bola
v tomto období obmedzená. Celková výška záväzku podnikateľského subjektu za obdobie odo
dňa 13.03.2020 do 31.05.2020 voči obci Oščadnica predstavuje sumu vo výške 525,41 EUR
(slovom päťstodvadsaťpäť eur štyridsaťjeden eurocentov).
b) žiadosť podnikateľského subjektu - Jozefína Dirgasová - KADERNÍCTVO-SALÓN
NELA, so sídlom 023 01 Oščadnica 1026, IČO: 34 356 789, evidovaného v živnostenskom
registri vedenom Okresným úradom Čadca, odborom živnostenského podnikania, číslo
živnostenského registra: 502-10040, doručenú dňa 14.05.2020, evidovanú pod číslom OÚ3148/2020, na základe ktorej podnikateľský subjekt ako nájomca nebytových priestorov –
prevádzky „Kaderníctva Nela“, nachádzajúcej sa na adrese 023 01 Oščadnica 751 vo
vlastníctve obce Oščadnica, požiadal obec Oščadnica ako prenajímateľa predmetných
priestorov o odpustenie záväzku, ktorý mu vznikol titulom povinnosti platiť nájomné ako aj
ostatné s ním súvisiace platby v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2011 uzatvorenej dňa
31.01.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2011. Podnikateľsky subjekt požiadal
o odpustenie záväzku na tom skutkovom základe, že v období odo dňa 13.03.2020 do
05.05.2020 nemohol z dôvodu prijatých opatrení civilnej ochrany obyvateľstva na riešenie
krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 užívať prenajaté priestory na zmluvne
dohodnutý účel, čo malo bezprostredný vplyv na jeho schopnosť hradiť nájomné ako aj
ostatné s ním súvisiace platby z príjmov dosiahnutých podnikateľskou činnosťou, ktorá bola
v tomto období obmedzená. Celková výška záväzku podnikateľského subjektu za obdobie odo
dňa 13.03.2020 do 05.05.2020 voči obci Oščadnica predstavuje sumu vo výške 150,44 EUR
(slovom jednostopäťdesiat eur štyridsaťštyri eurocentov).
c) žiadosť podnikateľského subjektu - Johana Ševčíková - SALÓN NELA, so sídlom 023 01
Oščadnica 269, IČO: 36 942 804, evidovaného v živnostenskom registri vedenom Okresným
úradom Čadca, odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 50212282, doručenú dňa 14.05.2020, evidovanú pod číslom OÚ-3148/2020, na základe ktorej
podnikateľský subjekt ako nájomca nebytových priestorov – prevádzky „Kaderníctva Nela“,
nachádzajúcej sa na adrese 023 01 Oščadnica 751 vo vlastníctve obce Oščadnica, požiadal
obec Oščadnica ako prenajímateľa predmetných priestorov o odpustenie záväzku, ktorý mu
vznikol titulom povinnosti platiť nájomné ako aj ostatné s ním súvisiace platby v zmysle
Nájomnej zmluvy č. 02/2011 uzatvorenej dňa 31.01.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
15.02.2011. Podnikateľsky subjekt požiadal o odpustenie záväzku na tom skutkovom základe,
že v období odo dňa 13.03.2020 do 05.05.2020 nemohol z dôvodu prijatých opatrení civilnej
ochrany obyvateľstva na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 užívať
prenajaté priestory na zmluvne dohodnutý účel, čo malo bezprostredný vplyv na jeho
schopnosť hradiť nájomné ako aj ostatné s ním súvisiace platby z príjmov dosiahnutých
podnikateľskou činnosťou, ktorá bola v tomto období obmedzená. Celková výška záväzku
podnikateľského subjektu za obdobie odo dňa 13.03.2020 do 05.05.2020 voči obci Oščadnica
predstavuje sumu vo výške 150,44 EUR (slovom jednostopäťdesiat eur štyridsaťštyri
eurocentov).
d) žiadosť podnikateľského subjektu - Marta Školová, so sídlom 023 01 Oščadnica 1064, IČO:
37 211 617, evidovaného v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Čadca,
odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 502-13320, doručenú dňa

26.05.2020, evidovanú pod číslom OÚ-3240/2020, na základe ktorej podnikateľský subjekt
ako nájomca nebytových priestorov – prevádzky „Kvetinárstva“, nachádzajúcej sa na adrese
023 01 Oščadnica 751 vo vlastníctve obce Oščadnica, požiadal obec Oščadnica ako
prenajímateľa predmetných priestorov o odpustenie záväzku, ktorý mu vznikol titulom
povinnosti platiť nájomné ako aj ostatné s ním súvisiace platby v zmysle Nájomnej zmluvy č.
02/2001 uzatvorenej dňa 17.01.2001. Podnikateľsky subjekt požiadal o odpustenie záväzku na
tom skutkovom základe, že v období odo dňa 13.03.2020 do 30.04.2020 nemohol z dôvodu
prijatých opatrení civilnej ochrany obyvateľstva na riešenie krízovej situácie v súvislosti s
ochorením COVID-19 užívať prenajaté priestory na zmluvne dohodnutý účel, čo malo
bezprostredný vplyv na jeho schopnosť hradiť nájomné ako aj ostatné s ním súvisiace platby
z príjmov dosiahnutých podnikateľskou činnosťou, ktorá bola v tomto období obmedzená.
Celková výška záväzku podnikateľského subjektu za obdobie odo dňa 13.03.2020 do
30.04.2020 voči obci Oščadnica predstavuje sumu vo výške 44,82 EUR (slovom
štyridsaťštyri eur osemdesiatdva eurocentov).
2) b e r i e n a v e d o m i e
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici č. 8/2020 zo dňa 22.06.2020.
3) s c h v a ľ u j e
a) s poukazom na ustanovenie § 14 ods. 6 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Oščadnica odpustenie (resp. upustenie od vymáhania) záväzku podnikateľského subjektu Milan Lisík – TASO, so sídlom 023 01 Oščadnica 455, IČO: 34 595 074, evidovaného
v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Čadca, odborom živnostenského
podnikania, číslo živnostenského registra: 502-7850, vo výške 525,41 EUR (slovom
päťstodvadsaťpäť eur štyridsaťjeden eurocentov), vzniknutého na tom skutkovom základe, že
v období odo dňa 13.03.2020 do 31.05.2020 nemohol z dôvodu prijatých opatrení civilnej
ochrany obyvateľstva na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 užívať
prenajaté priestory v zmysle Nájomnej zmluvy č. 06/2003 uzatvorenej dňa 16.04.2003 na
zmluvne dohodnutý účel.
b) s poukazom na ustanovenie § 14 ods. 6 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Oščadnica odpustenie (resp. upustenie od vymáhania) záväzku podnikateľského subjektu Jozefína Dirgasová - KADERNÍCTVO-SALÓN NELA, so sídlom 023 01 Oščadnica 1026,
IČO: 34 356 789, evidovaného v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Čadca,
odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 502-10040, vo výške
150,44 EUR (slovom jednostopäťdesiat eur štyridsaťštyri eurocentov), vzniknutého na tom
skutkovom základe, že v období odo dňa 13.03.2020 do 05.05.2020 nemohol z dôvodu
prijatých opatrení civilnej ochrany obyvateľstva na riešenie krízovej situácie v súvislosti s
ochorením COVID-19 užívať prenajaté priestory v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2011
uzatvorenej dňa 31.01.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2011 na zmluvne dohodnutý
účel.
c) s poukazom na ustanovenie § 14 ods. 6 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Oščadnica odpustenie (resp. upustenie od vymáhania) záväzku podnikateľského subjektu Johana Ševčíková - SALÓN NELA, so sídlom 023 01 Oščadnica 269, IČO: 36 942 804,
evidovaného v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Čadca, odborom
živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 502-12282, vo výške 150,44 EUR
(slovom jednostopäťdesiat eur štyridsaťštyri eurocentov), vzniknutého na tom skutkovom
základe, že v období odo dňa 13.03.2020 do 05.05.2020 nemohol z dôvodu prijatých opatrení
civilnej ochrany obyvateľstva na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID19 užívať prenajaté priestory v zmysle Nájomnej zmluvy č. 02/2011 uzatvorenej dňa
31.01.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2011 na zmluvne dohodnutý účel.
d) s poukazom na ustanovenie § 14 ods. 6 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Oščadnica odpustenie (resp. upustenie od vymáhania) záväzku podnikateľského subjektu Marta Školová, so sídlom 023 01 Oščadnica 1064, IČO: 37 211 617, evidovaného v
živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Čadca, odborom živnostenského
podnikania, číslo živnostenského registra: 502-13320, vo výške 44,82 EUR (slovom
štyridsaťštyri eur osemdesiatdva eurocentov), vzniknutého na tom skutkovom základe, že
v období odo dňa 13.03.2020 do 30.04.2020 nemohol z dôvodu prijatých opatrení civilnej
ochrany obyvateľstva na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 užívať
prenajaté priestory v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2001 uzatvorenej dňa 17.01.2001 na
zmluvne dohodnutý účel.

UZNESENIE OZ č. 9/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Záverečný účet Obce Oščadnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
b)
berie na vedomie
1.
Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Oščadnica za rok 2019.
2.
Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici.
c)
schvaľuje
1.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2.
tvorbu rezervného fondu vo výške 109 212,68 EUR.
3.
čerpanie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky obce alebo bežné výdavky,
vynaložené obcou počas pandémie COVID-19 podľa nariadenia vlády SR..
UZNESENIE OZ č. 10/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a) v y h o v u j e
návrhu starostu obce na zníženie platu a to znížením percentuálneho navýšenia podľa § 4 ods. 2
zák. 253/1994 Z. z. z 30% na 10%.
b) u r č u j e
výšku platu starostu podľa § 3 a § 4 zák. 253/1994 Z. z. ako 2,60 násobok priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 10 % v súlade s § 4 ods. 2 zák. 253/1994
Z. z. zaokrúhlene na celé euro nahor s účinnosťou od 01.04.2020.
UZNESENIE OZ č. 11/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh dohody o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“ v obci Oščadnica
uzatvorenej medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s..
b)
berie na vedomie
Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici č. 11/2020 zo dňa 22.06.2020.
c)
schvaľuje
Dohodu o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“ v obci Oščadnica
uzatvorenej medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v predloženom znení.
UZNESENIE OZ č. 12/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
žiadosť Ing. Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica o odkúpenie časti parcely CKN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
b)
berie na vedomie
Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici č. 12/2020 zo dňa 22.06.2020.
c)
zamieta
1.
vyhlásenie spôsobu odpredaja majetku podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe žiadosti Ing.
Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica o odkúpenie časti parcely C-KN
č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
2.
začatie postupu za účelom prenájmu majetku podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe
žiadosti Ing. Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica o odkúpenie časti
parcely C-KN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.

UZNESENIE OZ č. 13/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena povinný z vecného bremena: Obec
Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena:
Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcela: C-KN 29/1 v k.
ú. Oščadnica o výmere 6763 m² - predpokladané vecné bremeno 2 m² – stavba „Oščadnica – pri
OÚ – Rekonštrukcia NNS“.
b)
berie na vedomie
Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici č. 13/2020 zo dňa 22.06.2020.
c)
schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, povinný z vecného bremena: Obec
Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena:
Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcela: C-KN 29/1 v k.
ú. Oščadnica o výmere 6763 m² - predpokladané vecné bremeno 2 m² – stavba „Oščadnica – pri
OÚ – Rekonštrukcia NNS“ v predloženom znení.
UZNESENIE OZ č. 14/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a) m e n í
Uznesenie č. 24/2019 zo dňa 24.07.2019 nasledovne: časť „c)
s c h v a ľ u j e
prevod pozemkov - parciel C-KN č. 1631/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2 v k.
ú. Oščadnica, C-KN č. 1631/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 v k. ú. Oščadnica,
C-KN č. 1642/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2 v k. ú. Oščadnica, C-KN č.
1701/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2 v k. ú. Oščadnica, podľa geometrického
plánu č. 36438626-2/2015 zo dňa 28.04.2015, ktorý vyhotovila firma PROMA INVEST,
Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, IČO: 36438626 – ako prevod majetku podľa § 9a ods. 8.
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je použitie pozemkov za účelom výstavby: 1. Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.
polprofil; 2.
Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.“
sa n a h r á d z a
týmto znením: „c)
s c h v a ľ u j e prevod pozemkov - parciel C-KN č. 1631/2 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 208 m2 v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1631/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16
m2 v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1642/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2 v k. ú.
Oščadnica, podľa geometrického plánu č. 36438626-2/2015 zo dňa 28.04.2015, ktorý vyhotovila
firma PROMA INVEST, Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, IČO: 36438626 – ako prevod
majetku podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je použitie pozemkov za účelom výstavby:
1. Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil
2. Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.“
b) m e n í
Uznesenie č. 7/2019 zo dňa 13.03.2019 nasledovne: časť „c)
s c h v a ľ u j e
spôsob
prevodu pozemkov - parciel C-KN č. 1631/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2 v k.
ú. Oščadnica, C-KN č. 1631/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 v k. ú. Oščadnica,
C-KN č. 1642/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2 v k. ú. Oščadnica, C-KN č.
1701/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2 v k. ú. Oščadnica formou osobitného
zreteľa, ktorým je použitie pozemkov za účelom výstavby: 1. Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca,
Bukov, 2. polprofil; 2. Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.“
sa n a h r á d z a
týmto
znením: „c) s c h v a ľ u j e spôsob prevodu pozemkov - parciel C-KN č. 1631/2 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 208 m2 v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1631/4 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 16 m2 v k. ú. Oščadnica, C-KN č. 1642/5 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 221 m2 v k. ú. Oščadnica, formou osobitného zreteľa, ktorým je použitie pozemkov za
účelom výstavby:
1.
Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil
2.
Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.“

UZNESENIE OZ č. 15/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec Oščadnica, so
sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena:
Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcely: C-KN 1577/1 –
zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1367 m² v rozsahu dielu č. 1 o výmere 11
m² a v rozsahu dielu č. 2 o výmere 2 m², C-KN 1583/2 – ostatná plocha v k. ú. Oščadnica o
výmere 2581 m² v rozsahu dielu č. 4 o výmere 230 m², C-KN 1585/1 – zastavaná plocha a
nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1618 m² v rozsahu dielu č. 8 o výmere 3 m² vyznačených GP
č. 82a/2018 – stavba : „ZA – 7007 – Oščadnica – Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia VN č. 109
medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“.
b)
berie na vedomie
Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici č. 15/2020 zo dňa 22.06.2020.
c)
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec Oščadnica, so sídlom,
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena: Stredoslovenská
distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcely: C-KN 1577/1 – zastavaná plocha
a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1367 m² v rozsahu dielu č. 1 o výmere 11 m² a v rozsahu
dielu č. 2 o výmere 2 m², C-KN 1583/2 – ostatná plocha v k. ú. Oščadnica o výmere 2581 m²
v rozsahu dielu č. 4 o výmere 230 m², C-KN 1585/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú.
Oščadnica o výmere 1618 m² v rozsahu dielu č. 8 o výmere 3 m² vyznačených GP č. 82a/2018 –
stavba : „ZA – 7007 – Oščadnica – Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2
a odb. Oščadnica Galéria“ v predloženom znení.
UZNESENIE OZ č. 16/2020 zo dňa 25.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec Oščadnica, so
sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena:
Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcela: C-KN 1642/1 –
zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 215 m² v rozsahu dielu č. 6 o výmere 43
m² vyznačených GP č. 82b/2018 – stavba : „ZA – 7007 – Oščadnica – Krásno nad Kysucou,
rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“.
b)
berie na vedomie
Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici č. 16/2020 zo dňa 22.06.2020.
c)
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec Oščadnica, so sídlom,
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného bremena: Stredoslovenská
distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcela: C-KN 1642/1 – zastavaná plocha
a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 215 m² v rozsahu dielu č. 6 o výmere 43 m² vyznačených
GP č. 82b/2018 – stavba : „ZA – 7007 – Oščadnica – Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia VN č.
109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“ v predloženom znení.

