ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 25. septembra 2020 o 14.00 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.
Starosta skonštatoval, že na 3. zasadnutí OZ je prítomných 10 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina z celkového počtu 13 poslancov, a Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici je v zmysle čl. 3
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Oščadnici právoplatného uznášania sa schopné.
Účasť ospravedlnili : p. Miroslav Wimmer
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: p. Štefan Kubuš, Mgr. Rudolf Matejiček.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 3. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 3. 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 18.09.2020.

PROGRAM:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie žiadosti p. Milana Poláčka a p. Márie Poláčkovej, obaja bytom Okružná
111/10, 022 01 Čadca o odkúpenie parcely C-KN č. 730/3 vytvorenej z parcely 730 v k. ú.
Oščadnica.
Prerokovanie žiadosti Farnosti Oščadnica, so sídlom Oščadnica o výmenu pozemku
E-KN 3782/1 o výmere 90 m² v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica za
pozemok C-KN 3898/2 o výmere 18 m² v k. ú. Oščadnica a pozemok C-KN 3897/4
o výmere 62 m² v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Farnosti Oščadnica.
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020 na
Ministerstvo financií SR.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie
účelových energetických auditov“.
Diskusia.
Záver.
-1-

Hlasovanie o programe zasadnutia OZ:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

p. Štefan Kubuš a Mgr. Rudolf Matejiček
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 17/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 17/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 17/2020:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Do rokovacej miestnosti sa o 14:15 hod. dostavila poslankyňa OZ RNDr. Anna Kozová.
2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrole plnenia uznesení a
skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 18/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 18/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 18/2020:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
3.
Prerokovanie žiadosti p. Milana Poláčka a p. Márie Poláčkovej,
obaja bytom Okružná 111/10, 022 01 Čadca o odkúpenie parcely C-KN č. 730/3
vytvorenej z parcely 730 v k. ú. Oščadnica
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 3 rokovania OZ. Dňa 07.07.2020 bola Obci Oščadnica
doručená žiadosť p. Milana Poláčka a p. Márie Poláčkovej, obaja bytom Okružná 111/10, 022 01
Čadca o odkúpenie parcely C-KN č. 730/3 vytvorenej z parcely 730 v k. ú. Oščadnica. Starosta
informoval, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí breh potoka, pretekajúceho cez súkromné
pozemky a vlastník súkromných pozemkov p. Poláček zabezpečil ich úpravu na vlastné náklady.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 19/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 19/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 19/2020:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
4.
Prerokovanie žiadosti Farnosti Oščadnica, so sídlom Oščadnica o výmenu pozemku
E-KN 3782/1 o výmere 90 m² v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica za pozemok
C-KN 3898/2 o výmere 18 m² v k. ú. Oščadnica a pozemok C-KN 3897/4 o výmere 62 m² v
k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Farnosti Oščadnica.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 4 rokovania OZ. Informoval, že predmetom žiadosti
Farnosti Oščadnica je pozemok, ktorý slúži ako hlavný prístup k suterénom budovy farského
úradu č. s. 1717 a je vo vlastníctve Obce Oščadnica výmenou za pozemok pod chodníkom pri
kostole vo vlastníctve Farnosti Oščadnica.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 20/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 20/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 20/2020:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
5.
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica.
Starosta obce informoval prítomných o bode rokovania č. 5 zasadnutia OZ. Dňa 09.09.2020 bol
zverejnený Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Oščadnica. OR pri OZ v Oščadnici skonštatovala, že k Návrhu Dodatku č.1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica neboli doručené žiadne pripomienky. OR pri OZ
v Oščadnici odporúča OZ Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica
schváliť v predloženom znení. Jedná sa o riešenie problematiky vývozu opotrebovaných
pneumatík zo zberného dvora.
Hlasovanie o Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Oščadnica:
Prítomní:
11 poslancov
Za :
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 21/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 21/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 21/2020:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
6.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020
na Ministerstvo financií SR.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 6 rokovania OZ. Informoval, že sa jedná o návratnú
finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020. Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra
obce Oščadnica k prijatiu návratných zdrojov financovania vo výške 116.000,- €.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 22/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 22/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 22/2020:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
7.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu
„Vypracovanie účelových energetických auditov“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 7 rokovania OZ a predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Jedná sa o podanie žiadosti o poskytnutie NFP na vypracovanie energetických auditov budov vo
vlastníctve obce.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 23/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 23/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 23/2020:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
8.
Diskusia
Mgr. Rudolf Matejiček sa opýtal, kto má v správe priekopu pri hlavnej ceste od cintorína do
Dedovky, je to tam nebezpečné, či sa s tým nedá niečo robiť.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že cesta aj s odvodňovacím kanálom je v správe
Slovenskej správy ciest, obec nemôže vykonať svojvoľný zásah do cesty.
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Ing. Štefan Vojtuš uviedol, že by bolo vhodné označiť priekopu plastovými reflexnými
stĺpikmi.
RNDr. Anna Kozová sa opýtala, dokedy sa doasfaltujú bočné komunikácie v obci.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že termín ukončenia sa posunul, aktuálne do
13.11.2020.
p. František Lipták uviedol, že potôčik v lokalite kde býva, by bolo treba prehĺbiť a vyčistiť, je
tam spadnutý betónový kváder.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že už pri povodni sa posielala žiadosť na SVP. Na
obhliadke bol technik SVP, bolo z ich strany prisľúbené, že tok bude vyčistený.
Ing. Marián Kucharčík sa informoval ohľadom kanalizácie u „Gábori“, či by bola možnosť
pomoci od obce s výstavbou združenej prípojky.
Ing. Štefan Vojtuš sa informoval na stav realizácie schodiska na cintoríne.

9.
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

p. Štefan Kubuš
1. overovateľ

Mgr. Rudolf Matejiček
2. overovateľ

-5-

