ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2019 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 2. zasadnutí OZ je prítomných 10 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina z celkového počtu 13 poslancov, a Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici je v zmysle § 7
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Oščadnici právoplatného uznášania sa schopné.
Účasť ospravedlnili : p. Štefan Kubuš, Mgr. Ján Brandis, p. Miroslav Wimmer.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ RNDr. Anna Kozová a MUDr. Ľudovít
Cabuk.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 2. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 2. 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 25.04.2019.
Návrhy, pripomienky k programu.
1) zmena programu – doplniť ako bod č. 7. Návrh podľa § 29 Štatútu Obce Oščadnica
na udelenie ceny starostu obce.
Hlasovanie o zmene:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

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

Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2018.
Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku OZ.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 1564/3 o výmere 109 m² v k. ú. Oščadnica.
Prerokovanie žiadosti p. Eriky Zborovančíkovej, Oščadnica č. 1911 o zníženie nájomného.
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7.
8.
9.

Návrh podľa § 29 Štatútu Obce Oščadnica na udelenie ceny starostu obce.
Diskusia.
Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

RNDr. Anna Kozová a MUDr. Ľudovít Cabuk
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 14/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 14/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 14/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Ing. Marián Plevko, starosta obce skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené.
Ing. Štefan Vojtuš sa opýtal, čo sa týka uplatnenia VZN o opatrovateľskej službe, či tam je
nejaký ohlas na zvýšenie.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že sa uplatňuje, došlo k zníženiu počtu
opatrovateliek.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 15/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 15/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 15/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

3.
Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2018.
Starosta obce informoval prítomných o bode rokovania č. 3 zasadnutia OZ. Starosta predniesol
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
ROZPRAVA:
Mgr. Branislav Stempin skonštatoval, že Obec Oščadnica má zadlženosť vo veľmi dobrých
číslach.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že postupne sa splácajú istiny, čiže tie čísla sa
zlepšujú.
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Ing. Štefan Vojtuš sa opýtal, či sa prebytok rozpočtu dá použiť.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že prebytok rozpočtu je použiteľný len na
kapitálové výdavky.
KONIEC ROZPRAVY.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 16/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 16/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 16/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4.
Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku OZ.
Starosta obce informoval prítomných o bode rokovania č. 4 zasadnutia OZ. Doterajší rokovací
poriadok OZ bol z hľadiska legislatívy neplatný, aktuálny návrh bol prerokovaný so zástupcom
starostu PaedDr. Marekom Dudiakom, LL.M., taktiež bol zaslaný na právnu kontrolu.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 17/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 17/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 17/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 1564/3 o výmere 109 m² v k. ú. Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 rokovania OZ. Žiadosť p. Petra Horeličana o
odkúpenie časti parcely C-KN č. 1564 v k. ú. Oščadnica bola prerokovaná aj na zasadnutí OR pri
OZ, ktorá odporúča schváliť spôsob prevodu časti parcely C-KN č. 1564 v k. ú. Oščadnica
osobitným zreteľom za cenu určenú v znaleckom posudku.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 18/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 18/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 18/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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6.
Prerokovanie žiadosti p. Eriky Zborovančíkovej, Oščadnica č. 1911 o zníženie nájomného.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 rokovania OZ. Aktuálna cena nájomného je
podľa platnej zmluvy, stanovenej súťažou je 323,46 €/1 mesiac. Žiada o zníženie nájmu na sumu
240,- €. Pani Zborovančíková je naozaj nápomocná pri organizovaní spoločenských podujatí,
ako obecný karneval, heligónka, atď.
ROZPRAVA:
Ing. Štefan Vojtuš mal dotaz, že len nedávno sa súťažil ten nájom priestoru.
Ing. Marián Kucharčík uviedol, že ak to tu je naozaj potrebné, je možné to brať ako osobitný
zreteľ.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. mal dotaz, či sa tým nespustí lavína ďalších žiadostí.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:50 hod. dostavil poslanec OZ Mgr. Rudolf Matejiček.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. uviedol, že schválenie takejto žiadosti by bolo napadnuteľné.
KONIEC ROZPRAVY.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 19/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 19/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 19/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 4 poslanci (RNDr. Kozová, p. Hamacková,
MUDr. Cabuk, Mgr. Matejiček)
7.
Návrh podľa § 29 Štatútu Obce Oščadnica na udelenie ceny starostu obce.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 7 rokovania OZ. Mgr. Rudolf Matejiček
predniesol návrh Kultúrnej komisie pri OZ na udelenie ceny starostu obce z rozpočtu
obce Oščadnica za záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti kultúry a zachovávania tradícii
p. Agnese Priehodovej. Mgr. Rudolf Matejiček navrhol udeliť p. Agnese Priehodovej vecný dar
v hodnote do 200,- €.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 20/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 20/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 20/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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8.
Diskusia
p. Štefan Ceniga oboznámil prítomných poslancov s činnosťou DHZ obce Oščadnica za rok
2018.
Ing. Marián Plevko, starosta obce poďakoval p. Štefanovi Cenigovi za záslužnú činnosť DHZ
obce Oščadnica.
Ing. Marián Plevko, starosta obce oboznámil prítomných, že boli vyrobené informačné
tabuľky, ktoré boli osadené na oplotenie nad oporným múrom pri ZŠ – Ústredie, upozorňujúce
na zákaz státia pozdĺž oplotenia.
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

RNDr. Anna Kozová
1. overovateľ

MUDr. Ľudovít Cabuk
2. overovateľ
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