ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 15. januára 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 1. zasadnutí OZ je prítomných 11 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 : MUDr. Ľudovít Cabuk
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Mgr. Branislav Stempin a Ing. Marián
Kucharčík.
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 10.01.2020.

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

Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 Obce Oščadnica a jej RO.
Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2020:
Žiadateľ/Adresa

a)
b)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia
023 01 Oščadnica 1377

IČO

Požadovaná
výška dotácie

50486535

8.000,- €

00897019/517

900,- €

-1-

Názov účelu
Podpora zjazdového lyžovania
členov SKI TEAM Oščadnica

pre

8. ročník športových hier osôb so
zdravotným postihnutím a seniorov

c)
d)
e)
f)

6.
7.

Telovýchovná jednota Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica 10051
Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 1377
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca

30226236

19.100,- €

športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
(futbalový oddiel 13.000,- € a turistický
oddiel 6.100,- €)

126649790056

1.000,- €

14. ročník benefičného koncertu „Od
srdca k srdcu“

42392039

2.000,- €

Hokej - Oščadnica Bruins

31940773

500,- €

46. ročník Kysuckého maratónu

Diskusia.
Záver.

Hlasovanie o programe zasadnutia OZ:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľku zápisnice bol určený:

Mgr. Branislav Stempin a Ing. Marián Kucharčík
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 1/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 1/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 1/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrole plnenia
skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené.

uznesení a

Do rokovacej miestnosti sa o 14:10 hod. dostavil poslanec OZ p. Štefan Kubuš.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 2/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 2/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 2/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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3.
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 Obce Oščadnica a jej RO.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval prítomných, že dňa 30.12.2019 bol zverejnený
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 Obce Oščadnica a jej RO. V zákonnej lehote neboli
doručené žiadne pripomienky. OR pri OZ odporúča OZ Rozpočet na roky 2021-2022 obce
Oščadnica a jej RO vziať na vedomie a Rozpočet na rok 2020 obce Oščadnica a jej RO schváliť
v predloženom znení.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k rozpočtu.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 3/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 3/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 3/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4.
Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 4 rokovania OZ. Dňa 30.12.2019 bol zverejnený Návrh
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica. K návrhu dodatku neboli v zákonnej
lehote doručené žiadne pripomienky. OR pri OZ odporúča OZ dodatok schváliť.
Hlasovanie o Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 4/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 4/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 4/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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5.
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2020.
Starosta obce informoval prítomných o doručených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Obce Oščadnica v roku 2020.
Informoval, že OR pri OZ odporúča schváliť dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2020
nasledovne:
Žiadateľ/Adresa
a)
b)
c)
d)
e)
f)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia
023 01 Oščadnica 1377
Telovýchovná jednota Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica 10051
Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 1377
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca

IČO

Požadovaná
výška dotácie

Odporúčaná výška dotácie

50486535

8.000,- €

6.500,- €

00897019/517

900,- €

800,- €

30226236

19.100,- €

13.000,- €
4.000,- €

126649790056

1.000,- €

900,- €

42392039

2.000,- €

1.500,- €

31940773

500,- €

300,- €

Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol správu z vykonanej kontroly vyúčtovania
dotácií.
RNDr. Anna Kozová sa opýtala, či je možné zistiť, na čo konkrétne boli poskytnuté financie
použité.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór odpovedal, že k vyúčtovaniu sú predložené faktúry
a bločky.
RNDr. Anna Kozová sa opýtala, na čo môžu byť poskytnuté financie využité.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. odpovedal, financie môžu byť použité iba na to, čo je
deklarované v žiadosti, na nič iné.
RNDr. Anna Kozová sa opýtala na organizáciu Nádej pre budúcnosť, či reprezentujú obec.
Ing. Marián Kucharčík odpovedal, že dotácia slúži na prenájom ľadovej plochy pre členov
amatérskeho tímu Oščadnica Bruins. Tím hráva v dresoch so znakom obce a propaguje obec na
turnajoch.
Ing. Marián Plevko uviedol, že okrem iného je to aj istá forma podpory investície – štadióna
v Krásne nad Kysucou.
p. František Lipták sa opýtal, prečo sa znížila výška dotácie pre Jednotu dôchodcov a SZTP
v Oščadnici. Tam by im bolo potrebné pridať, majú celoročný plán práce a výsledky.
Ing. Gabriela Kuchajdíková uviedla, že napr. Okresná organizácia Smer v Čadci odsúhlasila
dôchodcom 200 eur. Majú aj iných sponzorov.
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Ing. Marián Plevko uviedol, že všetkým žiadateľom sa pomerne uberá z požadovanej výšky
dotácie.
Hlasovanie o návrhu p. Františka Liptáka na poskytnutie dotácie pre Jednotu dôchodcov
v Oščadnici v požadovanej sume 900,- € a SZTP v Oščadnici v požadovanej sume 1.000,- €.
Prítomní:
12 poslancov
Za:
1 poslanec (p. Lipták)
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 11 poslancov
Hlasovanie o odporúčaní OR pri OZ:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 5/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 5/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 5/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
6.
Diskusia

7.
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

Mgr. Branislav Stempin
1. overovateľ

Ing. Marián Kucharčík
2. overovateľ
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