ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 13. marca 2018 o 14.30 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 1. zasadnutí OZ je prítomných 11 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.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil:
Mgr. Rudolf Matejíček.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ p. František Lipták a p. Miroslav Wimmer.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 1. zasadnutia OZ.
Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 1. 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 08.03.2018.
Hlasovanie o zmenách programu – doplniť ako bod č. 2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017:
Žiadateľ/Adresa
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
ŠPORTCENTRUM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Oščadnici
023 01 Oščadnica
Telovýchovná jednota Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica
Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 497
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca

IČO

Požadovaná
výška dotácie

50486535

7.000,- €

Podpora zjazdového lyžovania
členov SKI TEAM Oščadnica

36374920

2.000,- €

Lyžiarske preteky o pohár starostu obce

00897019/517

700,- €

6. ročník športových hier osôb so
zdravotným postihnutím a seniorov

30226236

21.000,- €

športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
(futbalový oddiel 12.000,- € a turistický
oddiel 9.000,- €)

12664979056

2.535,- €

20 rokov SZTP v Oščadnici, krojové
vybavenie (FS Dedovanka)

42392039

1.800,- €

podpora hokeja Oščadnica Bruins

31940773

500,- €

-1-

Názov účelu

44. ročník Kysuckého maratónu

pre

Žiadosť spol. Property Slovakia, s. r. o., Štúrova č. 6, 010 01 Žilina o prenájom pozemku – časti
parcely C-KN č. 3957 v k. ú. Oščadnica o výmere 25 m² na vytvorenie dvoch parkovacích miest.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Diskusia.
Záver.

4.
5.
6.
7.
8.

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

František Lipták a p. Miroslav Wimmer
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 1/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 1/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 1/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Ing. Marián Plevko, starosta obce skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:40 hod. dostavila poslankyňa OZ RNDr. Anna Kozová.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 2/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 2/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 2/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (RNDr. Kozová)

3.

Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017:
Žiadateľ/Adresa
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
ŠPORTCENTRUM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Oščadnici
023 01 Oščadnica
Telovýchovná jednota Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica
Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 497
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca

IČO

Požadovaná
výška dotácie

50486535

7.000,- €

Podpora zjazdového lyžovania
členov SKI TEAM Oščadnica

36374920

2.000,- €

Lyžiarske preteky o pohár starostu obce

00897019/517

700,- €

6. ročník športových hier osôb so
zdravotným postihnutím a seniorov

30226236

21.000,- €

športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
(futbalový oddiel 12.000,- € a turistický
oddiel 9.000,- €)

12664979056

2.535,- €

20 rokov SZTP v Oščadnici, krojové
vybavenie (FS Dedovanka)

42392039

1.800,- €

podpora hokeja Oščadnica Bruins

31940773

500,- €
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Názov účelu

44. ročník Kysuckého maratónu

pre

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s bodom rokovania č. 3. Starosta obce prečítal uznesenie OR pri
OZ, ktorá odporúča OZ schváliť jednotlivým žiadateľom nasledovné dotácie:
Žiadateľ/Adresa
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
ŠPORTCENTRUM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Oščadnici
023 01 Oščadnica
Telovýchovná jednota Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica
Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 497
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca

IČO

Požadovaná
výška dotácie

Odporúčaná
výška dotácie
od OR pri OZ

50486535

7.000,- €

5.000,- €

36374920

2.000,- €

1.500,- €

00897019/517

700,- €

700,- €

30226236

21.000,- €

12.000,- €
3.000,- €

12664979056

2.535,- €

2.535,- €

42392039

1.800,- €

1.500,- €

31940773

500,- €

500,- €

Starosta odovzdal slovo prítomným zástupcom jednotlivých žiadateľov.
Mgr. Dušan Poláček (SKI TEAM Oščadnica) sa opýtal, z čoho vychádzala OR pri OZ pri znižovaní
výšky dotácie. Opýtal sa, prečo nebolo prejednanie žiadostí v decembri 2017, občianske združenie SKI
TEAM Oščadnica malo dotáciu na rozdiel od ostatných žiadateľov vyúčtovanú. Už pred rokom na
zasadnutí OZ predostrel víziu fungovania SKI TEAM Oščadnica, vtedy bola znížená dotácia
z požadovaných 9.000,- eur na 7.000,- eur. Uviedol, že SKI TEAM Oščadnica je jediné občianske
združenie, ktoré sa na financovaní vo veľkej miere spolupodieľa.
PaedDr. Marek Dudiak odpovedal, že po zrátaní súm požadovaných dotácií je výsledná suma vyššia
ako v schválenom rozpočte, preto sa z jednotlivých žiadostí o dotáciu muselo žiadateľom pomerne ubrať.
Taktiež sa nechala rezerva pre prípadné mimoriadne udalosti.
p. František Lipták uviedol, že je viacero subjektov, ktoré žiada dotáciu a budúci rok sa môže počet
zvýšiť.
Mgr. Dušan Poláček (SKI TEAM Oščadnica) uviedol, že chápe, že sa každému musí znížiť. Opýtal sa,
či malo združenie žiadať viacej, aby sa dostali na určitú sumu. Táto dedina má dva smery – futbal
a lyžovanie. Uviedol, že združenie SKI TEAM Oščadnica má 45 detí, z toho 38 z Oščadnice, SKI TEAM
Oščadnica reprezentuje obec a propaguje ju na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Uviedol, že už
minulý rok požiadali OZ, aby Obec Oščadnica združeniu pomohla rozvíjať toto občianske združenie.
Jedna bežná tyč stojí 43,- eur, nikto združeniu neprepláca dopravu, všetko hradia rodičia detí sami.
Uviedol, že keď združenie dostane päť tisíc eur, bude vďačné aj za to – na 33 detí z Oščadnice to vyjde
125,- eur, každý nech si urobí úsudok, či je to postačujúce. Obec Skalité prispelo 500,- eur na jedno dieťa.
Ak obec nepomôže touto cestou, nedá sa to ťahať na už rozbehnutej úrovni. Toto je len 30% nákladov.
PaedDr. Marek Dudiak uviedol, že zdroj financovania uvedený v žiadosti je 9.600,- eur, z toho 7.000,eur dotácia a 2.600,- eur vlastné zdroje. Pri písaní žiadosti o dotáciu je potrebné uviesť všetky zdroje
financovania, inak je žiadosť nekompletná. Na základe uvedených čísel nikto nevidí, že je to 30% z
nákladov.
Mgr. Dušan Poláček (SKI TEAM Oščadnica) uviedol, budúci rok už budú zahrnuté všetky náklady.
Nedalo sa v žiadosti určiť, aký je celkový rozpočet, lebo ho ešte nemali.
PaedDr. Marek Dudiak odpovedal, že je treba dopredu vedieť, aké budú celkové príjmy. Každá žiadosť
musí byť skontrolovaná kontrolórom, preto je to schvaľovanie až na tomto zasadnutí OZ.
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Mgr. Dušan Poláček (SKI TEAM Oščadnica) uviedol, že je ťažko naplánovať rozpočet na cca 8 detí
a prídu napríklad len 3. Riešia sa len nevyhnutné veci. Momentálne má SKI TEAM Oščadnica 5 trénerov
a ďalšie žiadosti.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že vo všetkých žiadostiach o dotáciu žiadatelia
okresávajú vlastné zdroje, akoby sa báli a to je škoda, lebo vtedy sa ukážu celkové náklady. Každé jedno
združenie reprezentuje našu obec..
Mgr. Dušan Poláček (SKI TEAM Oščadnica) skonštatoval, že do budúcna by bolo vhodné, pred
obecnou radou obhájiť žiadosti o dotáciu.
p. Július Gánoczy (ŠPORTCENTRUM Oščadnica) uviedol, že je pravda, že p. Poláček tam nedal všetky
náklady, čo dávajú rodičia – výjazdy, štartovné. Evidentne je to podstatne viac, ako bolo uvedené
v žiadosti.
Mgr. Dušan Poláček (SKI TEAM Oščadnica) uviedol, že suma je určite oveľa väčšia, ako sú reálne
náklady na chod tohto združenia.
p. Radoslav Kohut (turistický oddiel) oboznámil prítomných s novovzniknutým turistickým oddielom.
Keď pani učiteľka Štefániková skončila s turistickým oddielom a nemal kto pokračovať, zišlo sa pár
nadšencov. Turistický oddiel detí sa začlenil pod TJ Tatran Oščadnica. Cieľom je podporovať deti zo
základných škôl v Oščadnici. Deti chodia na výlety, kde sú min. 6 hodín denne. Nie sú to výlety typu
„ideme niekam autobusom, máme rozchod a ideme ďalej“. Oznámil, že deti vždy vedia, kam idú, je tu
priestor na vzdelávanie. Momentálne prebiehajú rôzne turistické preteky a ak by to deti nechceli robiť,
určite by ich nikto nedonútil. Spočítali dopravné, štartovné náklady a vychádzali z reálnych podkladov.
Spolufinancovanie uviedli 1.000,- eur – od podnikateľov a je to pre obe školy. Ide aj o to dosiahnuť
rovnosť detí, aby mali všetky rovnaké možnosti. V rámci požadovanej dotácie pre turistický oddiel by bol
realizovaný pre cca 50 detí 1 výlet za mesiac a 20 súťaží za rok. Štartovné je 4,-€/1 dieťa a doprava sa
nedá realizovať osobným autom. Suma pri 50 deťoch je 14 €/1 dieťa/1 mesiac. Momentálne je
zapojených 58 detí. Za 3.000,- to nie je možné urobiť. Pri turistických pretekoch je potrebné kúpiť deťom
buzoly, terče a označníky, čo vyjde približne za 800,- eur. V prípade 6.000,- eur je to 9,-€/1 dieťa/1
mesiac, je to čisto na zabezpečenie detí.
Mgr. Branislav Stempin poznamenal, že to má pozitívny trend, čísla nepustia, Oščadnica je aj turistická
dedina, bolo by vhodné navýšiť dotáciu na 6.000,- eur.
Ing. Gabriela Kuchajdíková poznamenala, že je potrebné podporovať šport a turistiku, netreba však
zabúdať na kultúru, v obci máme súbory, ktoré majú 100 členov. Máme tu jednu žiadosť z kultúry a päť
zo športu.
RNDr. Anna Kozová uviedla, že tí, čo robia kultúru, tiež musia mať nástroje a vybavenie.
Mgr. Dušan Poláček (SKI TEAM Oščadnica) uviedol, že ide len o to, aby deti nesedeli v bare a
športovali.
Ing. Štefan Vojtuš uviedol, že aj školy by mali prispievať na takéto záujmy detí.
PaedDr. Marek Dudiak poznamenal, že z ekonomického hľadiska je počet detí uvedený v žiadosti
turistického oddielu zrovnateľný s tým lyžiarskym, ale náročnosť a náradie lyžiarskeho a turistického
športu je diametrálne odlišná.
p. Radoslav Kohut (turistický oddiel) uviedol, že na tú turistiku chodia aj deti, ktoré na to nemajú.
Lyžiarsky šport môže robiť len ten, kto na to má. Turistiku môže robiť každý.
p. Július Gánoczy (ŠPORTCENTRUM Oščadnica) oboznámil prítomných, že žiadosť o dotáciu podával
z dôvodu, že sa uskutočnil už 6. ročník podujatia. Pripravoval to v dobrej vôli. Vyšlo to na 2.100,- eur +
spoluúčasť od ŠPORTCENTRUM Oščadnica. Uviedol, že ŠPORTCENTRUM Oščadnica je už tretí
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v poradí v konaní akcií. Na Rači neboli žiadne preteky. Na pretekoch sa zarobiť nedá, ale je to reklama
celej dediny. Poprosil navýšiť dotáciu na 2.000,- eur.
p. Štefan Trúchly sa opýtal, ako sa to dá rozdeliť, aby bol každý spokojný.
Ing. Marián Plevko, starosta obce uviedol, že je potrebné odhlasovať, či je ochota rozdeliť plnú sumu
z rozpočtu vo výške 30.800,- eur, alebo len jej časť.
PaedDr. Marek Dudiak uviedol, že na rokovaní OR bol daný návrh a bolo by dobré ísť postupne.
p. Štefan Kubuš navrhol, že treba nechať nejakú rezervu na polovicu, aby ostalo niečo v rozpočte.
Hlasovanie o návrhu p. Štefana Kubuša – rozdeliť rezervu na polovicu a vyčleniť na žiadosti
o dotácie sumu 28.735,- eur.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
2 poslanci (PaedDr. Dudiak, p. Hamacková)

Hlasovanie o návrhu p. Františka Liptáka – rozdeliť sumu 28.735,- eur nasledovne:
- SKI TEAM Oščadnica – dotácia 6.000,- eur
- TJ Tatran Oščadnica – dotácia 15.500,- eur
- ŠPORTCENTRUM Oščadnica – dotácia 2.000,- eur
- Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici – dotácia 700,- eur
- Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Oščadnica – dotácia 2.535,- eur
- Nádej pre budúcnosť – dotácia 1.800,- eur
- Klub Kysuckého maratónu Čadca – dotácia 500,- eur
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
4 poslanci (PaedDr. Dudiak, p. Hamacková, Mgr. Stempin,
RNDr. Anna Kozová)

Mgr. Dušan Poláček a p. Július Gánoczy poďakovali za pridelené dotácie.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 3/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 3/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 3/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
2 poslanci (PaedDr. Dudiak, Mgr. Stempin)

4.
Žiadosť spol. Property Slovakia, s. r. o., Štúrova č. 6, 010 01 Žilina
o prenájom pozemku – časti parcely C-KN č. 3957 v k. ú. Oščadnica o výmere 25 m²
na vytvorenie dvoch parkovacích miest.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 4 rokovania OZ. V tejto žiadosti riešia nedostatok
parkovacích miest. Starosta obce prečítal odporúčanie OR.

-5-

p. František Lipták uviedol, že v stavebnom povolení mali určené, že majú parkovať na súkromnom
pozemku a ten si neodkúpili.
Hlasovanie o návrhu OR pri OZ – zamietnuť žiadosť o prenájom parkovacích miest z dôvodu, že
už v stavebnom povolení boli pre túto stavbu určené parkovacie plochy na parkovanie na parc. KN
10913/3.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 4/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 4/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 4/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

5.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jánovi Brandisovi. Mgr. Ján Brandis
predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 bola
vyvesená na Úradnej tabuli obce.
PaedDr. Marek Dudiak sa informoval, či boli vykonané aj kontroly z vlastného podnetu.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce odpovedal, že nie.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 5/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 5/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 5/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

6.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jánovi Brandisovi. Mgr. Ján Brandis
predniesol Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 6/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 6/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 6/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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7.
Diskusia
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval o aktuálnych zámeroch. Bol schválený projekt na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 29.900,- eur. Dňa 12.03.2018 sa uskutočnilo stretnutie
ohľadom kanalizácie, zmluva je už podpísaná, na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia zhotoviteľa.
Spracúva sa realizačná projektová dokumentácia Najskôr by sa realizovala hlavná vetva. Aktuálne tesne
pred realizáciou je zateplenie obecného úradu, čaká sa len na lepšie počasie, aby sa začalo s realizovaním
diela. Tesne pred podpísaním zmluvy sme s projektom cesty na Vreščovku. V prípade cyklotrasy sa
realizuje súťaž.
p. František Lipták uviedol, že podľa počtu výletov by p. Křivánek mohol žiadať oveľa viac a žiada len
700,- eur. Informoval, že na cintoríne by bolo treba naviesť kameň na chodníky. Uviedol, že
v Getsemanskej záhrade je neporiadok, fara dostala dotáciu a nič tam nie je urobené.
Mgr. Branislav Stempin sa informoval, či bude fungovať internet cez obecnú káblovku.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že optika je až do Lalíka, momentálne sa priebežne
montujú komponenty, aby bolo možné spustiť internet.
p. Marta Hamacková uviedla, je Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici si
sama zháňa peniaze na chod, či už cez 2% alebo formou sponzoringu. Organizácia má členské známky vo
výške 8,- eur.

8.
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. František Lipták
1. overovateľ

Miroslav Wimmer
2. overovateľ
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