Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 29. mája 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 a hostí.
Skonštatoval, že podľa účasti poslancov OZ, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného
uznášania schopné.
Starosta obce, RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Marta Hamacková, p. František Lipták.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Zuzana Zagrapanová, pracovníčka Obecného úradu
v Oščadnici.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Programový rozpočet Obce Oščadnica na r. 2009 – 2011.
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. Programový rozpočet Obce Oščadnica na r. 2009 – 2011.
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Programového rozpočtu Obce Oščadnica na r.
2009 – 2011.
Hlavná kontrolórka Ing. Anna Zbojanová detailne oboznámila poslancov s návrhom
programového rozpočtu podľa jednotlivých kapitol a podkapitol.
Programový rozpočet je podrobne rozpracovaný Rozpočet Obce Oščadnica na r. 2009 - 2011,
ktorý bol schválený dňa 12.12.2009 uznesením OZ č. 27/2008.

Návrh Programového rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2009 – 2011 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 9/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 9/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za: 11 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4. Diskusia.
_________________________________________________________________________
P. Jozef Smolka sa obrátil na poslancov s otázkou, či dostatočne rozumejú programovému
rozpočtu a namietal tú skutočnosť, že poslanci nemali dostatok času preštudovať si podklady
k rokovaniu OZ. Ďalej namietal, že občania sú nedostatočne informovaní o rokovaniach
obecného zastupiteľstva, o výsledkoch rokovaní a pod.
Ďalej uviedol, že komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve v Oščadnici nepracujú,
nezasadajú a prakticky nefungujú, neexistujú žiadne záznamy zo zasadnutí komisií. Vyzval
poslancov, aby v jednotlivých komisiách začali pracovať.
P. J. Gánoczy poukázal na to, že podľa neho sú zasadnutia OZ zvolávané s krátkym časovým
predstihom – malo by to byť aspoň 7 dní vopred.
Starosta obce: Obec Oščadnica informuje verejnosť a zvoláva zasadnutia OZ v súlade so
Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a informačným zákonom č. 211/2000 Z.z.
Mgr. Dušan Poláček – navrhol, aby všetky materiály t.j. zápisnice zo zasadnutí OZ,
uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia, územný plán a všetky ďalšie materiály a oznamy
boli zverejňované na internetovej stránke obce, aby nedochádzalo k nedostatočnej
informovanosti občanov.
Upozornil starostu obce, aby si v dostatočnom predstihu vyčerpal dovolenku.
Starosta obce uviedol, že
- časť z týchto materiálov (VZN, uznesenia, oznamy) sú uverejňované pravidelne na
web stránke obce. Umiestnenie napr. ÚPN a pod. je iba technickou záležitosťou t.j. je
potrebné nájsť kvalifikovanú osobu, ktorá je technicky zdatná a za primeranú odmenu
to bude robiť.
- nebude z pracovných dôvodov možné, aby si vyčerpal dovolenku, nebude si ju však
dávať preplácať.
Mgr. Dušan Poláček – upozornil na:
- havarijný stav mostu u Kučáka. Uviedol, že občania opravia most svojpomocne,
žiadajú obec, aby prispela na materiál potrebný na opravu;

-

Materská škola Ústredie – pri vstupe do dvora – cez malú bráničku – sa nachádza
veľká diera v asfalte, počas dažďov tam vzniká veľká kaluž – je potrebné to opraviť –
zabetónovať;

Starosta obce: most bol poškodený v dôsledku stavebnej činnosti občanov v danej lokalite
avšak víta túto aktivitu občanov o opravu mostu a obec materiálovo vypomôže.
Ing. Gabriela Kuchajdíková – žiadala o informáciu o Materskej škole pri šijárni.
Starosta obce informoval poslancov, že priestory bývalej Materskej školy pri šijárni boli
prenajaté firme MIROSBAU s.r.o., ktorá tu otvorí fasádne štúdio a na vlastné náklady
zrekonštruovala priestory MŠ a ihrisko. Priestory sú prenajaté štandardnou zmluvou o nájme
tak, ako je to aj u iných obecných budov.
Mgr. Dušan Poláček – žiada, aby starosta obce informoval poslancov na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva o uzatváraní nájomných zmlúv, o nakladaní s majetkom obce.
Žiada, aby do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol spísaný majetok, ktorý má
obec vo vlastníctve, ktorý obec využíva, prenajíma a pod.
p. Štefan Trúchly – žiadal o informáciu o budove starej colnice a budove starej školy
v Rovniach.
Starosta obce: prehľad stavu nehnuteľností patriacich obci je k dispozícii na katastrálnom
portáli. Obec má v súčasnosti ešte dva objekty, ktoré sú momentálne prázdne, ale s oboma sa
počíta v pripravovaných projektoch
- budova colnice: v rámci projektu kultúrno-spoločenského centra v programe
slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce
- budova starej školy v Rovniach: v rámci projektu LIFE+ sa tu uvažuje so zriadením
environmentálneho centra.
p. Štefan Trúchly – uviedol, že je potrebné umiestniť značku „Zákaz sypať smeti!“ v časti
obce Beskydek, nakoľko tam vzniká divoká skládka.
p. František Lipták – upozornil na divokú skládku v časti obce pri Kalvárii – pri hlavnej ceste.
Ide o obecný pozemok, na ktorý p. Jozef Maslák naváža odpad. Predložil návrh občanov
obce, aby smetisko bolo odstránené, pozemok oplotený a zatrávnený.
Starosta obce informoval, že je potrebné dať urobiť geometrický plán a túto parcelu odčleniť.
Mgr. Jana Matejičková – mosty smerom do Rovni by bolo potrebné vyasfaltovať.
Starosta uviedol, že v súčasnosti nie sú finančné prostriedky na asfaltovanie. V prípade, že
bude schválený projekt v rámci INTERREG, tak cesta bude vyasfaltovaná.
Cesta III. triedy smerom na Vyšný koniec – výzva o poskytnutie NFP.
Ing. Marián Kucharčík – upozornil na parkovanie pri MŠ Píla.
Starosta informoval, že v rámci rekonštrukcie MŠ sa vytvorí aj priestor na parkovanie. Ing.
Rudolf Lipták na to dozrie.

p. Marta Hamacková – uviedla na námietku p. Jozefa Smolku o nečinnosti jednotlivých
komisií, že tieto informácie nie sú pravdivé. Napr. sociálna komisia operatívne zasadá,
neustále sa venuje sociálnym otázkam a rieši konkrétne sociálne prípady.
K jej názoru sa pripojili aj ostatní poslanci.
Uviedli, že úlohou komisií nie je neustále zasadať, robiť zápisnice, ale pracovať.
p. Jozef Smolka požiadal poslancov ako predsedov jednotlivých komisií, aby priebežne na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva informovali o svojej činnosti.
Starosta obce uviedol, že je potrebné oživiť internetovú stránku obce, aby dostatočne
informovala občanov.
5. Záver.
___________________________________________________________________________
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta obce
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1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

p. František Lipták
2. overovateľ

