ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 16. decembra 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 4. zasadnutí OZ je prítomných 8 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. Štefan Kubuš, p. Štefan Trúchly, Ing. Gabriela Kuchajdíková, Mgr.
Branislav Stempin, Mgr. Ján Brandis
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: p. Miroslav Wimmer, Ing. Marián Kucharčík.
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 09.12.2020.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Obce Oščadnica a jej RO.
Prerokovanie kúpy traktorového prívesu na zvoz triedeného odpadu.
Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica
o odkúpenie časti parcely C-KN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
Prerokovanie a schválenie Zmluvy o poskytovaní služieb pre optickú sieť vo vlastníctve
Obce Oščadnica za účelom maximálneho využitia kapacity siete a stanovenia jednotných
podmienok prístupu.
Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.
MZ 386/2016/ZoZVB 171/2020, k. ú. Oščadnica č. zmluvy SEVAK: 1590/2020 medzi
Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.
MZ 386/2016/ZoZVB 173/2020, k. ú. Oščadnica č. zmluvy SEVAK: 1592/2020 medzi
Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
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10. Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.
MZ 386/2016/ZoZVB 172/2020, k. ú. Oščadnica č. zmluvy SEVAK: 1591/2020 medzi
Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
11. Schválenie počtu pracovných miest Programu starostlivosti o seniorov a maloletých v obci
Oščadnica pre kalendárny rok 2021.
12. Diskusia, rôzne.
13. Záver.
Hlasovanie o programe zasadnutia OZ:
Prítomní:
8 poslancov
Za:
8 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

p. Miroslav Wimmer, Ing. Marián Kucharčík
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 24/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 24/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 24/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Ing. Marián Plevko, starosta obce, skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 25/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 25/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Do rokovacej miestnosti o 14:17 hod. sa dostavil poslanec OZ MUDr. Ľudovít Cabuk.
Hlasovanie: – uznesenie č. 25/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

3.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
Dňa 01.12.2020 bol zverejnený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2021.
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Prehľad navrhovaných zmien oproti roku 2020:
zmena sadzby dane pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 1,20€, zvýšenie
príjmu o 4.400 €.
zmena sadzby dane pri bytoch na bývanie z 0,08 € na 0,10 €, zvýšenie príjmu o 264€, čo
je zanedbateľné, avšak niektorí daňovníci sa navýšením tejto sadzby dostanú z pásma
„nevyrubovanie dane“ (pásmo pod 4€) do pásma „vyrubovanie dane“.
zavedenie novej úľavy závislej od percenta triedenia.
K Návrhu VZN bola doručená jedna pripomienka.
V podmienkach obce Oščadnica vykonáva vyhodnotenie pripomienok Obecná rada pri
OZ. Dňa 11.12.2020 boli doručené pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2021 od p. Milana Markuljáka v nasledovnom znení:
Z môjho pohľadu je výška 1 euro (aspoň pre zariadenie našej veľkosti, vysoká suma).
Každopádne môžem potvrdiť, že navštevovaní hostia vždy zaplatili, nakoľko inú možnosť nemali.
Ja by som navrhoval výšku dane niekde na úrovni 0,70 centov. Takáto daň je aj napríklad v
Ružomberku a okolí. Pripomienka k § 28 Návrhu VZN – nevyhovuje sa
UZNESENIE OBECNEJ RADY zo dňa 11.12.2020:
Obecná rada pri OZ v Oščadnici
a) p r e r o k o v a l a
bod rokovania OR pri OZ č. 2:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
b) k o n š t a t u j e
že dňa 11.12.2020 boli doručené pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 od p. Milana Markuljáka
v nasledovnom znení:
Z môjho pohľadu je výška 1 euro (aspoň pre zariadenie našej veľkosti, vysoká suma).
Každopádne môžem potvrdiť, že navštevovaní hostia vždy zaplatili, nakoľko inú
možnosť nemali. Ja by som navrhoval výšku dane niekde na úrovni 0,70 centov.
Takáto daň je aj napríklad v Ružomberku a okolí.
b)
odporúča OZ
1. nevyhovieť pripomienke p. Milana Markuljáka k § 28 Návrhu VZN .
2. doplniť text do VZN - § 46 Zníženie poplatku, bod 1, písmeno c) – „(podiel bude
vypočítaný v hmotnostných jednotkách kg)“ a do nasledovného odstavca za slovo „VZN“
vetu Stanovenie podielu vytriedených zložiek komunálneho odpadu spresní VZN o
odpadoch.
Pripomienka od p. Milana Markuljáka: k § 28 Návrhu VZN.
Z môjho pohľadu je výška 1 euro (aspoň pre zariadenie našej veľkosti, vysoká suma).
Každopádne môžem potvrdiť, že navštevovaní hostia vždy zaplatili, nakoľko inú možnosť
nemali. Ja by som navrhoval výšku dane niekde na úrovni 0,70 centov. Takáto daň je aj
napríklad v Ružomberku a okolí.
Hlasovanie o pripomienke na OZ – zníženie dane z ubytovania na 0,70€:
Prítomní:
9 poslancov
Za:
1 poslanec (p. František Lipták)
Proti:
8 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
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Pripomienka: k § 46 Návrhu VZN – Návrh starostu na základe odporúčania OR pri OZ
„(podiel bude vypočítaný v hmotnostných jednotkách kg)“ a do nasledovného odstavca za
slovo „VZN“ vetu Stanovenie podielu vytriedených zložiek komunálneho odpadu spresní
VZN o odpadoch.
Hlasovanie o pripomienke na OZ:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení Obce Oščadnica o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 po
úprave:
Prítomní:
9 poslancov
Za:
9 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 26/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 26/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 26/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4.
Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Obce Oščadnica a jej RO.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 4 rokovania OZ.
Dňa 01.12.2020 bol zverejnený Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Obce Oščadnica a jej RO.
V zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. uviedol, že návrh rozpočtu v podstate kopíruje rok 2020. Je
potrebné, aby sa v rámci rozpočtu myslelo na investície, hlavne realizáciu chodníkov na vyšný
koniec. Taktiež uviedol, že vedenie účtovníctva na ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 nie je dostatočne
prehľadné.
Ing. Marián Plevko, starosta uviedol, že chodníky sú zahrnuté do rozpočtu pre budúci rok, na
tento účel budú použité aj nevyčerpané prostriedky vyčlenené na túto investíciu v tomto roku. Za
účelom sprehľadnenia účtovníctva ZŠ s MŠ bude zahrnutá táto oblasť do plánu kontrolnej
činnosti.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 27/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 27/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 27/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

5.
Prerokovanie kúpy traktorového prívesu na zvoz triedeného odpadu.
Starosta obce informoval prítomných o bode rokovania č. 5 zasadnutia OZ. Jedná sa o možnosť
zakúpenia traktorového prívesu na zvoz triedeného odpadu v zmysle predloženej špecifikácie.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 28/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 28/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 28/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

6.
Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica o
odkúpenie časti parcely C-KN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 6 rokovania OZ.
UZNESENIE OBECNEJ RADY zo dňa 21.09.2020:
Obecná rada pri OZ v Oščadnici
a) p r e r o k o v a l a
bod rokovania OR pri OZ č. 5: Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Gavlasa, MSc.,
Sološnica 618, 906 37 Sološnica o odkúpenie časti parcely C-KN č. 8078 v k. ú.
Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
b) o d p o r ú č a O Z
začať proces prevodu majetku podľa osobitného zreteľa a zastropovať predaj časti
parcely C-KN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica do 100m². Ing.
Jozef Gavlas zabezpečí vyhotovenie GP na vlastné náklady.
Hlasovanie o uznesení OR pri OZ:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

9 poslancov
2 poslanci (MUDr. Cabuk, Ing. Vojtuš)
5 poslancov
2 poslanci (Ing. Kucharčík, p. Lipták)

OZ neschvaľuje prevod pozemku – časti parcely C-KN č. 8078 o výmere maximálne 100 m²
v k. ú. Oščadnica, formou odpredaja Ing. Jozefovi Gavlasovi, MSc., Sološnica 618, 906 37
Sološnica.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 29/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 29/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 29/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Z rokovacej miestnosti o 15:30 hod. odišiel poslanec OZ MUDr. Ľudovít Cabuk.

7.
Prerokovanie a schválenie Zmluvy o poskytovaní služieb pre optickú sieť
vo vlastníctve Obce Oščadnica za účelom maximálneho využitia kapacity siete
a stanovenia jednotných podmienok prístupu.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 7 rokovania OZ a predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Jedná sa o schválenie jednotných podmienok pre poskytovanie služieb v optickej sieti
definované v Zmluve o poskytovaní služieb pre optickú sieť vo vlastníctve Obce Oščadnica za
účelom maximálneho využitia kapacity siete a stanovenia jednotných podmienok prístupu.
p. František Lipták sa informoval, či nebude problém so spoločnosťou VARES po odsúhlasení
tejto zmluvy.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že spoločnosť VARES zostáva v metalickej sieti tak
ako doteraz. Taktiež má možnosť vstúpiť do optickej siete za rovnocenných podmienok.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 30/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 30/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 30/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

8.
Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
č. MZ 386/2016/ZoZVB 171/2020, k. ú. Oščadnica č. zmluvy SEVAK: 1590/2020 medzi
Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 8 rokovania OZ a predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 31/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 31/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 31/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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9.
Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
č. MZ 386/2016/ZoZVB 173/2020, k. ú. Oščadnica č. zmluvy SEVAK: 1592/2020 medzi
Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 9 rokovania OZ a predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 32/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 32/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 32/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

10.
Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
č. MZ 386/2016/ZoZVB 172/2020, k. ú. Oščadnica č. zmluvy SEVAK: 1591/2020 medzi
Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 10 rokovania OZ a predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 33/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 33/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 33/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

11.
Schválenie počtu pracovných miest Programu starostlivosti o seniorov
a maloletých v obci Oščadnica pre kalendárny rok 2021.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 11 rokovania OZ a predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 34/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 34/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 34/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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12.
Diskusia, rôzne
p. Štefan Ceniga, veliteľ DHZ Oščadnica predniesol správu o činnosti DHZ v obci Oščadnica
za rok 2020.
Ing. Marián Plevko, starosta poďakoval celému DHZ Oščadnica za záslužnú činnosť počas
celého roka 2020, najmä za pomoc pri zvládnutí celoplošného testovania, povodňových situácií,
rozsiahlych požiarov a iných kritických situácií na území našej obce.
Ing. Marián Plevko, starosta informoval prítomných poslancov OZ o stave spracovania
monografie o obci Oščadnica. Požiadal poslancov OZ o súčinnosť pri kontrole navrhnutých
textov rozpracovanej monografie.
13.
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. Miroslav Wimmer
1. overovateľ

Ing. Marián Kucharčík
2. overovateľ
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