Zápisnica

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 5. marca 2010
o 16.30 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
1./ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc. - starosta obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval, že
podľa účasti poslancov, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného uznášania schopné.
Starosta obce RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Jana Matejičková, JUDr. Rudolf Kubica.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Zuzana Zagrapanová, pracovníčka obecného úradu.

PROGRAM
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Prognóza MFSR – prevod dane z príjmov FO obciam v roku 2010 – dopad na
rozpočet Obce Oščadnica.
4. Informácia o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Oščadnica 1374.
5. Informácia o stave prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných EÚ v Obci
Oščadnica.
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009.
7. Diskusia.
8. Záver.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici.

Starosta obce informoval poslancov o znížení splátok za odber zemného plynu.
Modernizáciou plynových kotolní (MŠ Píla, Požiarna zbrojnica, Dom kultúry, Obecný úrad) sa
dosiahla úspora spotreby zemného plynu čo sa prejavila v znížení zálohových mesačných
platieb za plyn zo 7500 € na 5500 €. Naviac v spolupráci s poslancom OZ Ing. Kucharčíkom
nám SPP ponúkla ešte ďalšiu zľavu na odobratom plyne od 1.3.2010.

3. Prognóza MF SR – prevod dane z príjmov FO obciam v roku 2010 – dopad na rozpočet
Obce Oščadnica
__________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov s prognózou Ministerstva financií SR o príjmoch
z podielových daní fyzických osôb. Podľa údajov, ktoré zverejnil ZMOS bude obec musieť ešte
vracať v marci 2010 časť finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu, ktoré boli zálohovo
vyplatené ako podielová daň z príjmu fyzických osôb v r. 2009. Oproti predchádzajúcim
rokom sa očakáva výrazný prepad výnosu dane z príjmov FO v marci a júni 2010. V januári
2010 obec dostala od štátu 80 % financií oproti januáru 2009 a vo februára 2010 to bolo 88
% zo sumy z februára 2009.
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 1/2010,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 1/2010:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4. Informácia o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Oščadnica 1374
__________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Oščadnica 1374 v zmysle § 4 zák. 596/2003 Z.z. Materiál
pripravila Mgr. Jarabicová. V súčasnosti po reorganizácii školstva v obci je poverený riadením
ZŠ s MŠ PaedDr. Ján Polák.
Uchádzači o miesto riaditeľa školy môžu podať prihlášky do 17.3.2010 do 14.00 hod.. Potom
sa uskutoční za prítomnosti Krajského školského úradu Žilina výberové konanie.
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 2/2010,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 2/2010:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov

Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5. Informácia o stave prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných EÚ v Obci Oščadnica
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave prípravy projektov zo štrukturálnych
fondov. K dnešnému dňu Obec Oščadnica vypracovala nasledovné projekty:
1. Projekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Oščadnica – NK – Úrad vlády SR –– rozpočet 1,2 mil. Sk
2. Vybudovanie tech. zariadení pre systém separ. zberu v Obci Oščadnica – Envifond- rozpočet
4 190 tis. Sk.
3. Integrovaná ochrana vôd v Oščadnici – Envi fond – rozpočet 13 897 tis. Sk.
4. Oščadnica – geotermálna energia – Envi fond – rozpočet 14 805 tis. Sk
5. Protipovodňová úprava koryta rieky Oščadnica – OP ŽP – rozpočet 40 mil. Sk
6. Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie úrovne vzdelávacieho procesu ZŠ Oščadnica
Ústredie – ROP – rozpočet 26 719 tis. Sk
7. Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v obci Oščadnica – OP ŽP –
rozpočet 5 790 tis. Sk
8. Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Oščadnica – Píla – ROP –rozpočet 8 127 tis. Sk
9. Detské ihrisko a športovisko II. etapa – Oščadnica – Rovne – SOP PaS –rozpočet 2 172 tis. Sk
10. Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v obci Oščadnica

–

rozpočet 4 190 tis. Sk – opakovaná žiadosť – Envifond
11. Centrum kultúrno-športovo-turistickej spolupráce obcí Rajcza, Oščadnica, Zborov nad Bystricou
– cezhraničná spolupráca – rozpočet 300 tis. €, 600 tis. €, 600 tis. € - líder Obec Rajcza
12. Modernizácia miestnych komunikácií v obciach Rajcza, Oščadnica, Zborov nad Bystricou –
cezhraničná spolupráca – rozpočet 1,3 mil. €, 700 tis. €, 400 tis. € - líder Obec Rajcza
13. Protipožiarna ochrana lesného komplexu Veľká Rača (Rajcza, Skalité, Oščadnica, Zborov nad
Bystricou, Nová Bystrica) – cezhraničná spolupráca – rozpočet: 400 tis. €, 600 tis. €, 400 tis. €, 400
tis. €, 500 tis. – líder Obec Oščadnica
14. Havarijný stav budovy ZŠ Nižný koniec – výmena okien a dverí – MŠ SR – rozpočet 2,3 mil. Sk
15. Modernizácia vodovodnej siete v Obci Rajcza a Obci Oščadnica – cezhraničná spolupráca –
rozpočet: 150 tis. €, 700 tis. € - líder Obec Oščadnica
16. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Oščadnica – MH SR – rozpočet cca
265 tis. € - (výmena svietidiel + úspornejšie lampy)
17. Havarijný stav školských jedální (MŠ Píla, ZŠ NK, ZŠ Ústredie) – MŠ SR – rozpočet – 39 tis. €
18. Havarijný stav telocvične – ZŠ Nižný koniec – MŠ SR –rozpočet 100 tis. €

19. Rekonštrukcia Námestia M. Bernáta – I. etapa – MVaRR SR – rozpočet cca 1,3 mil. €
20. Prírodné bohatstvo pohraničia PL / SR – Radziechov Wieprz / Oščadnica - rozpočet - 20 tis. €
21. Zníženie energ. náročnosti a skvalitnenie úrovne vzdel. procesu ZŠ Oščadnica NK – ROP rozpočet 460 tis. €
22. Rekonštrukcia a modernizácia zdravot. strediska v Obci Oščadnica – MZ SR – rozpočet 400 tis. €
23. Ochrana ovzdušia a min. nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – OP ŽP –rozpočet 530 tis. €
24. Monografia Obce Oščadnica – MK SR – rozpočet 88 tis. €
25. Projekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Oščadnica Ústredie – rozpočet 49 tis. €

K dnešnému dňu boli schválené nasledovné projekty:
1. Projekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Oščadnica – Nižný koniec – Úrad vlády SR –– rozpočet
1,2 mil. Sk – zrealizované
2. Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie úrovne vzdelávacieho procesu ZŠ Oščadnica
Ústredie – ROP –rozpočet 26 719 tis. Sk – realizácia
3. Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v obci Oščadnica –– rozpočet
4 190 tis. Sk – opakovaná žiadosť – zrealizované
4. Havarijný stav budovy ZŠ Nižný koniec – výmena okien a dverí – Ministerstvo školstva SR –
rozpočet 2,2 mil. Sk – zrealizované
5. Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Oščadnica – Píla – ROP –rozpočet 8 127 tis. Sk - realizácia
6. Modernizácia vodovodnej siete v Obci Rajcza a Obci Oščadnica – cezhraničná spolupráca rozpočet: 150 tis. €, 700 tis. € - líder Obec Oščadnica - realizácia
7. Rekonštrukcia Námestia M. Bernáta – I. etapa – MVaRR SR – rozpočet cca 1,3 mil. € - realizácia
8. Prírodné bohatstvo pohraničia PL / SR – Radziechov Wieprz / Oščadnica

- podané júl 2009 –

rozpočet - 20 tis. €
9. Ochrana ovzdušia a min. nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – OP ŽP –rozpočet 530 tis. € realizácia

V súčasnosti pripravujeme ešte nasledovné projekty, ktoré predložíme do najbližších aktuálnych
výziev:
1. Modernizácia cesty III. triedy Kozov most – Lalíky – rozpočet 1 mil. € v spolupráci s VÚC ŽSK –
cezhraničná spolupráca – podané do 31.3.2010
2. Protipovodňová úprava koryta rieky Oščadnica – OP ŽP – rozpočet 1 mil. € – v spolupráci s SVP
š.p. Piešťany – čakáme na vyhlásenie výzvy marec – apríl 2010

3. Modernizácia miestnych komunikácií v obciach Rajcza, Oščadnica – cezhraničná spolupráca –
podané do 31.3.2010 – rozpočet 250 tis. €, 1,9 mil € - líder Obec Oščadnica
4. Protipovodňová ochrana tokov v obciach Oščadnica a Rajcza: Dedovka, Sola - cezhraničná
spolupráca – podané do 31.3.2010 – rozpočet 1 400 tis. €, 900 tis. € - líder Obec Rajcza
5. Centrum kultúrno-športovo-turistickej spolupráce obcí Rajcza, Oščadnica – cezhraničná
spolupráca – podané do 31.3.2010 – rozpočet 300 tis. €, 600 tis. € - líder Obec Rajcza
6. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Obci Oščadnica – MZ SR – rozpočet 500
tis. € - podané do 20.4.2010
7. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Oščadnica – MH SR – rozpočet cca
265 tis. € - čakáme na vyhlásenie výzvy (výmena svietidiel + úspornejšie lampy)
8. Domov dôchodcov v Obci Oščadnica – MVaRR SR – rozpočet 2 mil. € - príprava projektu
9. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – rozpočet cca 600 tis. € - čakáme na výzvu
Autobusové zastávky – rozpočet cca 154 tis. €
Športoviská – rozpočet cca 400 tis. €
Kysucká lyžiarska magistrála – rozpočet cca 265 tis. €
MVaRR SR – termín vyhlásenia výzvy 1. polrok 2010

Čo sa týka cesty III. triedy do Lalika – v januári 2010 vyšla výzva na čerpanie z fondov EU –
minulý týždeň bolo stretnutie na VÚC v Žiline a dnes sa konalo v tejto veci stretnutie aj na
Obecnom úrade v Oščadnici za prítomnosti starostu Powiatu Žywieckeho Andreja
Zielinskeho kde boli dohodnuté termíny, že do 17.3.2010 sa skompletizuje žiadosť
o poskytnutie NFP a zanesie sa do Krakova.
p. František Lipták – tú cestu treba riadne opraviť, látanie nepomôže, napr. pod Ústavom, pri
večierke na Vyšnom konci – je to hrozné. Vrátili sme sa dozadu o takých 20 – 30 rokov.
Starosta obce – Cesta III. triedy do Lalíka je cesta, ktorú spravuje VUC ŽSK. Všetci vieme, že
táto cesta je v havarijnom stave a preto obec vyvíja maximálne úsilie, aby presvedčila
správcu tejto cesty aby túto cestu opravil. Obec sa snaží presvedčiť zodpovedných za túto
cestu, aby spoločne s Poliakmi v rámci projektu cezhraničnej spolupráce zrekonštruovali túto
cestu. Poliaci tomu prikladajú význam, pretože oni si chcú v rámci tohto projektu
zrekonštruovať cestu do Sóli.
Dnes dopoludnia sa na Obecnom úrade v Oščadnici taktiež uskutočnilo aj rokovanie so
zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany, ktorý bude
nositeľom projektu na protipovodňovú ochranu toku Oščadničanky v km 3,5 až 4,5.
Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy – marec až máj 2010.
Starosta podal informáciu, že dokončenie rekonštrukcie Základnej školy Oščadnica – Ústredie
je plánované tak, aby 28.5.2010 mohlo byť slávnostné podujatie z príležitosti 60. výročia
založenia tejto základnej školy.

Mgr. Dušan Poláček - nie je nejaká výzva vhodná aj na vrt.
Starosta obce – zatiaľ nie. Všetky existujúce platné výzvy neumožňujú získať finančné
prostriedky na prieskum vrtu. Potrebný prieskum by stál cca 150 tis. €. Je potrebné hľadať
nejaký zdroj, k 1.6.2010 dochádza k reorganizácii ministerstiev. Budeme musieť nájsť nejaký
vhodný projekt, aby sme mohli urobiť prieskum.
Mgr. Dušan Poláček – projekt kanalizácie – ako to budeme riešiť?
Starosta – existuje operačný program, ktorý umožňuje uchádzať sa o prostriedky na
kanalizáciu, ale môžu sa uchádzať len vodárenské spoločnosti. Menšie obce, kde neexistuje
vodárenská spoločnosť, tam reálne nie sú schopné sa uchádzať o čerpanie z EU. Sevak nemá
záujem o tento projekt, lebo majú regulované vodné a stočné. Stredné a dolné Kysuce sú
z toho vylúčené.
Environfond – napr. Čadca si môže podať na dobudovanie.
Mgr. Poláček – ako to riešia ostatné obce, nebolo by vhodné sa nejako spojiť a riešiť to?
Starosta – napr. obce horných Kysúc boli zahrnuté do veľkého projektu, ktorý v súčasnosti
realizuje Sevak (iba on je oprávnený žiadať o finančné prostriedky z príslušného operačného
programu EU). Po voľbách, ktoré budú v lete, sa možno zmenia kritériá na čerpanie
prostriedkov, lebo realita je taká, že je vyčerpaná len malá časť fin. prostriedkov. Pokiaľ sa
táto koncepcia nezmení, tak to nie je reálne. U nás technicky prichádza do úvahy len tlaková
kanalizácia. Realita je taká, že cca 70 % rodinných domov neplatí za vodu a teraz bude platiť
vodné a stočné? Reálne aj keby sme mali hneď zajtra kanalizáciu, napojí sa na ňu možno 10%
rodinných domov.
Mgr. Jana Matejičková sa ospravedlnila a opustila rokovaciu miestnosť.

K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 3/2010,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 3/2010:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009
___________________________________________________________________________
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Zbojanová oboznámila poslancov OZ so Správou
o kontrolnej činnosti Obce Oščadnica za r. 2009.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

JUDr. Rudolf Kubica – aké sú konkrétne dlhy na nájomnom v nebytových a bytových
priestoroch?
Ing. Kuchajdíková – malo by to byť súčasťou správy.
Ing. Zbojanová – konkrétne údaje sú v prílohách správy, kto chce podrobnejšie, môže
kedykoľvek nahliadnuť alebo ich môžem predložiť.
p. František Lipták – priestory v MŠ Píla, kde bola ambulancia MUDr. Janíčkovej – sú voľné?
Starosta obce – tento priestor momentálne nie je využitý ale prebúra sa priečka a tým sa
rozšíri jedáleň.
p. František Lipták – nájomné 40 € v bytových priestoroch – stačí to na údržbu alebo je to len
na splátku úveru.
Starosta obce – táto suma sa použije len ne splátky úveru.
Ing. Rudolf Lipták – aj v iných obciach je to tak, že nájomníci platia nájomné len v takej
výške, aby sa pokryli splátky úveru.
Ing. Anna Zbojanová – podrobnejšie vyčíslené dlžné sumy na nájomnom a prílohy
z jednotlivých kontrol vám budú zaslané mailom.

K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 4/2010,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 4/2010:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

7. Diskusia
___________________________________________________________________________
a.) p. Jozef Špalek – predavači pri kostole – kontroluje ich niekto? Majú povolenie na predaj?
- starosta obce – treba tam urobiť poriadok, budeme to riešiť.
b.) starosta obce – zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 12122008/3, ktorým sa určuje
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica – zvýšili sa náklady na nákup potravín + režijné
náklady, preto je potrebné upraviť výšku príspevku u dospelých stravníkov.

Poslanci navrhli, aby sa na budúce zasadnutie OZ pripravili počty stravníkov, ktorí sa stravujú
v školských jedálňach t.j. počet zamestnancov škôl, dôchodcov, ostatných (cudzích)
stravníkov a podľa toho sa určí výška poplatkov tak, aby boli pokryté všetky náklady.
Ing. Marián Kucharčík sa ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť.
c.) Mgr. Dušan Poláček
- tlmočil poďakovanie za spoluprácu Obecnému zastupiteľstvu od veliteľa DHZ v Oščadnici
p. Cenigu.
- verejné súťaže - ako dopadli
starosta obce – Verejné obstarávanie robia pre obec odborne spôsobilé osoby, sú tam lehoty
na odvolania príp. vyjadrenia predkladateľov ponúk, teraz plynie lehota na podanie
námietok. Kritériom pre určenie víťaza VO je najnižšia cena. Výsledky budú zverejnené vo
Vestníku VO.
d.) Ing. Gabriela Kuchajdíková – tabuľa pred kruháčom je skrytá za smrekom. Bolo by vhodné
kvôli bezpečnosti ju posunúť alebo tam dať výstražnú značku.
starosta obce – zvoláme stretnutie s Okresným dopravným inšpektorátom. Budeme to riešiť.
e.) JUDr. Rudolf Kubica
- pod Kalváriou na cestu do Michajka by bolo vhodné dať spomaľovače, vodiči tam jazdia
veľmi rýchlo, je to nebezpečné
Ing. Rudolf Lipták – ja som to už navrhoval, treba tam dať nejakú zábranu, aby tam vôbec
nejazdili.
starosta obce – musí to byť jednoduché riešenie, dopravné značky by nikto nerešpektoval,
musíme tam dať kamene a značku „Prejazd zakázaný“.
- osvetlenie na cyklotrase – viacero lámp nesvieti, bolo by dobré, keby aspoň každá druhá
svietila;
f.) Ing. Gabriela Kuchajdíková
- verejné osvetlenie nad MŠ Píla u Gabori nesvieti
- separovaný zber – každý prvý týždeň v mesiaci – na Nižnom konci bude naďalej v utorok?
g.) p. Ján Brandis – budova požiarnej zbrojnice – bolo by potrebné ju nejako dať do poriadku.
starosta obce – situácia je taká, že nemáme financie, ak sa naskytne nejaká šanca tak ju
opravíme;
h.) p. František Lipták – aký je časový horizont opravenia tej cesty do Lalíka?
starosta – Ak VUC ŽSK spoločne s poľským partnerom odovzdá projekt do 31.3.2010 a ak
tento projekt bude schválený – predpokladá sa koncom r. 2010, reálne k realizácii stavby
môže dôjsť až na jar budúceho roku. Skôr to nie je vôbec možné a preto prioritou č. 1 čo sa

týka tejto cesty je nájsť spoločne s VUC ŽSK také riešenie, ktoré odstráni aspoň tie
najzávažnejšie nedostatky na tejto ceste.

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

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta obce

Mgr. Jana Matejičková
1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

JUDr. Rudolf Kubica
2. overovateľ

