ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2016 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 poslancov.
Starosta skonštatoval, že na 4. 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 ospravedlnila:
RNDr. Anna Kozová.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu,
za overovateľov zápisnice boli určení poslanci OZ Mgr. Branislav Stempin a p. Štefan Kubuš.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 4. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 4. 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 21.09.2016 o 15:00 hod.
Starosta obce informoval, že dňa 23.09.2016 bola na OcÚ doručená žiadosť p. poslanca
Františka Liptáka o zaradenie žiadosti občanov za účelom vyasfaltovania prístupových ciest do
programu Obecného zastupiteľstva. Informoval, že tento bod bol prejednaný na rokovaní
Obecnej rady pri OZ v Oščadnici a bol dostatočne vyriešený.
Hlasovanie o zmenách programu:
• zmena programu – za bod číslo 4 zaradí 1 bod ako bod 5. Žiadosť občanov za
účelom vyasfaltovania komunikácií – p. Švaňovi, p. Markuliakovi, p.
Kozákovej.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
7 poslancov
4 poslanci (p.Kubuš, p.Trúchly, PaedDr. Dudiak, Mgr. Stempin)
0 poslancov
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Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Informácia o zrealizovaných, podaných a pripravovaných projektoch.
Prerokovanie prevodu majetku obce – časti parcely C-KN 4538 v k. ú. Oščadnica o výmere
344 m² a parcely C-KN 4533/2 v k. ú. Oščadnica o výmere 98 m² podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, definovaného v uznesení č. 20/2016 zo dňa 28.06.2016.
Žiadosť občanov za účelom vyasfaltovania komunikácií – p. Švaňovi, p. Markuliakovi,
p. Kozákovej.
Diskusia.
Záver.

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

Mgr. Branislav Stempin a p. Štefan Kubuš
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 21/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 21/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 21/2016:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebežne plnených uzneseniach.
Uznesenie č. 12/2016 zo dňa 28.06.2016 sa týka prevodu pozemku – prístupovej komunikácie
vlastníkom bytov bytového domu č. 18. Prevod rieši JUDr. Dušan Lipták, vec je v štádiu
riešenia. Uznesenie č. 13/2016 zo dňa 28.06.2016 týkajúce sa Záverečného účtu Obce Oščadnica
je splnené. Čo sa týka uznesenia č. 14/2016 zo dňa 28.06.2016, bola vypracovaná zmluva
o poskytnutí dotácie, na základe zverejnenej zmluvy bola v zmysle schváleného uznesenia
poskytnutá dotácia. Uznesením č. 15/2016 zo dňa 28.06.2016 bolo vyhlásené VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica. Uznesenie
č. 16/2016 zo dňa 28.06.2016, týkajúce sa usporiadania právneho stavu k pozemku KN č. 31/4,
je splnené – došlo k podpisu zmluvy. Uznesenie č. 17/2016 zo dňa 28.06.2016 sa priebežne plní,
aktuálne sa vyhotovil znalecký posudok, vec je v štádiu pred podpisom zmluvy. Uznesenie č.
18/2016 zo dňa 28.06.2016 týkajúce sa prevodu majetku obce parcely C-KN 2011/32 p.
Sýkorovi a manželke, zmluva ešte nebola vyhotovená. Uznesenie č. 19/2016 zo dňa 28.06.2016
sa týka prevodu majetku obce p. Kučákovej je splnené. Uznesenie č. 20/2016 je splnené – bol
vyvesený zámer prevodu pozemku podľa osobitného zreteľa.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 22/2016.
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Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 22/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 22/2016:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

3.
Informácia o zrealizovaných, podaných a pripravovaných projektoch.
Starosta obce v rámci bodu č. 3 informoval poslancov OZ o zrealizovaných, podaných a
pripravovaných projektoch.

Zrealizované projekty

Poskytovateľ

Celková suma

Úprava toku Dedovka – opatrenia proti
Slovenská agentúra
povodniam
–
uzatvorená
zmluva
o dielo
životného
239.400,00 €
s UNISTAV Teplička, s. r. o. dňa 18.12.2015 vo
prostredia
výške 252.000,00 €.
Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci
Recyklačný fond
33.970,00 €
Oščadnica – aktuálne je ukončený proces VO
Bezpečná Oščadnica – kamerový systém –
Ministerstvo
uzatvorená zmluva o dielo s TELESYS – Marek
9.000,00 €
vnútra SR
Horník dňa 11.7.2016 vo výške 11.682,00 €.
Odstránenie havarijného stavu na ZŠ Oščadnica
Nižný koniec – WC – uzatvorená zmluva o dielo
Okresný úrad,
40.000,00 €
s Nina Property Services, s. r. o. dňa 23.6.2016 vo
odbor školstva
výške 57.714,70 €.
Príspevok na opravu miestnej komunikácie
„Komanovky“ – v tejto chvíli sa čaká na podpísanie LESY Slovenskej
zmluvy (otváranie cenových ponúk sa uskutočnilo
republiky, č. p.
6.615,00 €
dňa 23.09.2016 – víťazom sa stal LESOSTAV
Banská Bystrica
SEVER, s. r. o. s cenou 15.563,23 €
Výmena teplovodného potrubia – radiátory v
telocvični – uzatvorená zmluva o dielo medzi ZŠ
Okresný úrad,
29.000,00 €
Oščadnica NK a DAPS, a. s. dňa 16.3.2016 vo výške
odbor školstva
31.080,00 €
Ministerstvo financií SR – asfaltovanie komunikácií
Ministerstvo
– uzatvorená zmluva o dielo so spol. EKOSTAV –
13.500,00 €
financií SR
Ing. Šutý dňa 2.8.2016 vo výške 83.748,36 €
Rekonštrukcia budovy „Starej fary“ – nová
vlastné zdroje
fasáda, nové okná, náter strechy
Rekonštrukcia jedálne na nižnom konci vrátane
sociálneho zázemia – nové obklady, dlažby,
vlastné zdroje
zriaďovacie predmety, rozvody vody a kanalizácie,
nové vykurovacie telesá.
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Podané projekty
Žiadosť o poskytnutie NFP – Zvýšenie energetickej efektívnosti pre
budovu Obecného úradu v Oščadnici – žiadosť podaná dňa 15.03.2016 –
čakáme na vyhodnotenie žiadosti
Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – žiadosť
podaná dňa 16.08.2016 – partneri Mesto Krásno nad Kysucou, Obec
Dunajov, Obec Oščadnica, Obec Milówka a Rajcza; hlavný cieľ je
prepojenie cyklotrás, výstavba rozhľadne
Bezpečná Oščadnica – Kamerový systém – 2. etapa – rozširovanie
kamerových „hniezd“
Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce Rajcza
a Oščadnica – žiadosť splnila kritériá úvodného formálneho hodnotenia
a hodnotenia oprávnenosti. Žiadosť bude predložená na technické a vecné
hodnotenie – jedná sa o generálnu opravu cesty od Bieleho kríža až po
hranicu na Vreščovku

Požadovaná
suma
128.040,81 €

3.583.063,44 €

29.000,00 €

2.588.415,59 €

Pripravované projekty
Výmena okien – škôlka Rovne – projektová dokumentácia je vypracovaná, bude podaná
žiadosť o dotáciu
Digitalizácia káblovky – existujúci distribučný kábel je metalický, vykazuje vysokú
kvalitatívnu poruchovosť, podmienkou digitalizácie je nová Optosieť, je pripravený návrh
koncesnej zmluvy, ktorý sa bude pripomienkovať – možnosť poskytovania internetu,
rozšírených balíkov programov. Lehota: do 1 roku.
Projekt tribúna – 3D tribúna v areáli TJ Tatran
Ihrisko – budova – najnutnejšie rekonštrukčné práce – sociálky – jednak pre verejnosť, aj pre
športovcov
Projekt chodníky – sú oslovení geodeti, ktorí v najbližšom čase budú pripravovať trasovanie,
polohopis, výškopis chodníka na úseku Zdravotné stredisko – Biely kríž, následne vyriešime
dodávateľa projektovej dokumentácie
Kultúrny dom – výmena okien, zateplenie a novú fasádu - čakáme na výzvu zameranú na
kultúrne domy
Havarijný stav – telocvičňa – na N.K. toalety – sú tam pôvodné staré sociálky + výmena
okien v telocvični a renovácia podláh v telocvični
Havarijný stav – elektroinštalácie – ZŠ na Nižnom konci – fin. prostriedky prostredníctvom
havárií
Technika na nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi – na zakúpenie traktoru
s čelným nakladačom + kontajnerová vlečka – toto zariadenie by malo slúžiť k nakladaniu
s biologicky rozložiteľnými odpadmi + 1 stacionárny štiepkovač (prostredníctvom
Envirofondu)
Do rokovacej miestnosti sa o 14:28 hod. dostavil poslanec OZ MUDr. Ľudovít Cabuk.
ROZPRAVA:
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal na asfaltovanie komunikácii v Rovniach, či je už ukončené.
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Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že sa priebežne robí zameranie metrov
štvorcových, jedno rozšírenie by malo byť v Rovniach za zvodidlami.
Mgr. Branislav Stempin informoval, že dole Košariskami by bolo potrebné cestu doasfaltovať,
alebo vysypať štrkom.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že do doby generálnej rekonštrukcie je potrebné
túto cestu udržiavať v zjazdnom stave, aj vzhľadom nato, že v danej lokalite sa výrazne zvýšila
frekvencia dopravy. V súvislosti s asfaltovaním treba brať zreteľ na to, že aktuálne je schválený
projekt kanalizácie, realizácia má byť od jari spustená. V desiatom mesiaci tohto roku má byť
odovzdané stavenisko. K tomuto projektu je predpokladané aj zvolanie verejného zhromaždenia.
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, že keď sa riešil havarijný stav telocvične na N. k., ako je na
tom telocvičňa v ZŠ – Centrum.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že telocvičňa v Centre je zrekonštruovaná, počas
letných prázdnin vznikla pri telocvični nová malá gymnastická telocvičňa o rozmere 6 x 6 m.
Informoval, že sa plánuje rekonštrukcia ihriska pri ZŠ, pretože je tam starý asfaltový povrch.
p. František Lipták sa informoval, kto bude financovať hlavné prívody kanalizácie.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že prívody bude financovať zhotoviteľ pre
investora, ktorým je SEVAK.
p. František Lipták sa opýtal, či sa občania budú musieť pripájať povinne.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že povinnosť pripájať sa nie je striktne určená,
ale pokiaľ občan uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve (okrem špecifických prípadov), zhotoviteľ
privedie na hranicu pozemku potrubie a občan sa v rámci svojho pozemku na dané potrubie
pripojí. Investor bude jednať s vlastníkom pozemku individuálne.
PaedDr. Marek Dudiak sa opýtal ohľadom zberu odpadov, kde budú zberné miesta.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval poslancov OZ, že bude 9 veľkých a niekoľko
menších zberných miest a to pri základných a materských školách, v centre obce, v zbernom
dvore, v areáli cintorína, v Dedovke, pri infobode Biely kríž, pri ihrisku v Lalíkoch.
KONIEC ROZPRAVY.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 23/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 23/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 23/2016:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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4.
Prerokovanie prevodu majetku obce – časti parcely C-KN 4538
v k. ú. Oščadnica o výmere 344 m² a parcely C-KN 4533/2
v k. ú. Oščadnica o výmere 98 m² podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
definovaného v uznesení č. 20/2016 zo dňa 28.06.2016.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s bodom rokovania č. 4. Skonštatoval, že zámer prevodu
bol zverejnený podľa zákonnej lehoty na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, taktiež bol
vyhotovený geometrický plán pánom Šimanicom pod č. 40/2016, ktorý v zmysle schváleného
uznesenia rozdelil parcelu. Informoval, že Obecná rada pri OZ v Oščadnica odporúča OZ
schváliť prevod.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 24/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 24/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 24/2016:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5.
Žiadosť občanov za účelom vyasfaltovania komunikácií
– p. Švaňovi, p. Markuliakovi, p. Kozákovej.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že tento bod bol riešený aj v rámci rokovania obecnej
rady. Čo sa týka žiadosti p. Kozákovej, táto žiadosť bude vyriešená, je už zazmluvnená so
spoločnosť Ekostav v termíne do 31.10.2016. Zmluva bola podpísaná ešte 02.08.2016. Predtým,
ako bola komunikácia zaradená na vyasfaltovanie, bola vykonaná kontrola, či v danej lokalite
nebudú vykonané výkopové práce ohľadom vodovodov. Čo sa týka vyasfaltovania prístupových
ciest k rodinným domom p. Švaňu a p. Markuliaka, aj na rokovaní OR bolo dohodnuté, že tieto
by sa zatiaľ riešili nástrekom, tieto cesty boli upravené štrkodrvou - 063, ako dočasné riešenie
by boli riešené TURBO nástrekom (kým sa nebude budovať kanalizácia).
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 25/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 25/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 25/2016:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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6.
Diskusia
Ing. Gabriela Kuchajdíková požiadala o vyspravenie prístupovej cesty k bytovkám – sú tam tri
veľké výtlky.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že ak je to betónová cesta, tak ju Obec vyspraví.
Mgr. Rudolf Matejiček sa informoval, či sa cesta do Košarísk dokončí lopušákom.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že cesta sa vysype a rozšíri.
p. František Lipták sa opýtal, či sa výjazd od Lalíka do Vojtuši ešte upraví.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že áno, v rámci rozkopávkového povolenia
musia dodržať podmienky a cestu dať do pôvodného stavu.

7.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

Zápisnica podpísaná:
V Oščadnici dňa 06.10.2016

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

Mgr. Branislav Stempin
1. overovateľ

p. Štefan Kubuš
2. overovateľ
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