ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 27. marca 2017 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 2. zasadnutí OZ je prítomných 8 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 ospravedlnili:
p. Štefan Kubuš, p. Jozef Dráb.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Mgr. Veroniku Lokšovú, pracovníčku Obecného úradu,
za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ PaedDr. Marek Dudiak a Mgr. Rudolf
Matejíček.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 2. zasadnutia OZ.
Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 2. 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 22.03.2017.
Hlasovanie o zmenách programu:
1) zmena programu – presunúť bod č. 4. Prerokovanie odkúpenia pozemku C-KN č.
1664/74 v k. ú. Oščadnica vytvorenej GP č. 6/2017 Geoslužba – Milan Šimanica od
spoločnosti Fracho, a. s., so sídlom Belanského 1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto v
prospech Obce Oščadnica ako bod č. 6 a bod č. 6. Prerokovanie žiadosti Mgr. Michala
Kopáska, bytom Oščadnica č. 1582, 023 01 Oščadnica o prenájom pozemku C-KN parc.
č. 13919/1 v k. ú. Oščadnica za účelom realizácie výstavby haly a priestorov k výrobe,
prezentácii, realizácii workshopov a kultúrnych podujatí tradičného remeselného
umenia presunúť ako bod č. 4.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:10 hod. dostavila poslankyňa OZ RNDr. Anna Kozová.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (RNDr. Anna Kozová)
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2) zmena programu – doplniť ako bod č. 9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 a
doplniť ako bod č. 10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

3) zmena programu – doplniť ako bod č. 11. Prerokovanie návrhu poslanca Mgr.
Branislava Stempina o udelenie finančnej odmeny z rozpočtu obce Oščadnica za
dobrovoľnú činnosť DHZ veliteľovi DHZ p. Štefanovi Cenigovi, predsedovi DHZ p.
Miroslavovi Kozovi a hlavnému strojníkovi p. Štefanovi Smolkovi.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Do rokovacej miestnosti sa o 14:15 hod. dostavil poslanec OZ MUDr. Ľudovít Cabuk.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie žiadosti spoločnosti 3Angel, so sídlom Štefánikovo námestie č. 1, 01 01 Žilina, o
súhlas na zriadenie Súkromnej umeleckej školy so sídlom Oščadnica č. 760, 023 01 Oščadnica.
4. Prerokovanie žiadosti Mgr. Michala Kopáska, bytom Oščadnica č. 1582, 023 01 Oščadnica
o prenájom pozemku C-KN parc. č. 13919/1 v k. ú. Oščadnica za účelom realizácie výstavby haly
a priestorov k výrobe, prezentácii, realizácii workshopov a kultúrnych podujatí tradičného
remeselného umenia.
5. Prerokovanie prenájmu majetku obce – časti parcely C-KN 31/5 v k. ú. Oščadnica o výmere 12 m²
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
6. Prerokovanie odkúpenia pozemku C-KN č. 1664/74 v k. ú. Oščadnica vytvorenej GP č. 6/2017
Geoslužba – Milan Šimanica od spoločnosti Fracho, a. s., so sídlom Belanského 1345, 024 01
Kysucké Nové Mesto v prospech Obce Oščadnica.
7. Prerokovanie žiadosti Mgr. Miriam Drahňákovej a p. Miloša Drahňáka, bytom Oščadnica č. 121,
023 01 Oščadnica o odkúpenie pozemku E-KN č. 1339 v k. ú. Oščadnica.
8. Prerokovanie investičných zámerov obce, informácia o realizovaných, pripravovaných
a schválených projektoch.
9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
11. Prerokovanie návrhu poslanca Mgr. Branislava Stempina o udelenie finančnej odmeny z rozpočtu
obce Oščadnica za dobrovoľnú činnosť DHZ veliteľovi DHZ p. Štefanovi Cenigovi, predsedovi
DHZ p. Miroslavovi Kozovi a hlavnému strojníkovi p. Štefanovi Smolkovi.
12. Diskusia.
13. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:

PaedDr. Marek Dudiak a Mgr. Rudolf Matejíček
Mgr. Veronika Lokšová, pracovníčka Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 10/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 10/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 10/2017:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebežne plnených uzneseniach. Na poslednom zasadnutí OZ
boli schválené nasledovné uznesenia – bol schválený dodatok k VZN 16122013, dodatok bol vyhlásený,
VZN nadobudlo účinnosť, uznesenie je splnené. Uznesenie č. 5/2017, týkajúce sa prevodu pozemku obce
KN 2011/76, bol vypracovaný GP, na základe ktorého došlo k zmene v predmetnom uznesení č. 5/2017.
Čo sa týka uznesenia o odkúpení garáže p. Korhelíka, čaká sa na zápis stavby, vo veci sa koná. Uznesenie
č. 7/2017 sa týka výstavby pevného pódia, uznesenie je priebežne plnené. Čo sa týka uznesenia č. 8/2017,
projektant vypracoval statický posudok, v ktorom konštatuje, že je neekonomické a neefektívne
opravovať budovu, nakoľko je nehospodárna. Uznesenie č. 9/2017 je splnené – zmluva s SSE-D, a. s.
bola podpísaná a zaslaná na podpis.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:20 hod. dostavil poslanec OZ Ing. Štefan Vojtuš.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 11/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 11/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 11/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
1 poslanec (Ing. Štefan Vojtuš)

3.
Prerokovanie žiadosti spoločnosti 3Angel, so sídlom Štefánikovo námestie č. 1, 010 01 Žilina,
o súhlas na zriadenie Súkromnej umeleckej školy so sídlom Oščadnica č. 760, 023 01 Oščadnica.
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Vladimírovi Macáškovi, štatutárovi 3Angel, aby informoval poslancov
OZ o zámere spoločnosti 3Angel zriadiť Súkromnú umeleckú školu so sídlom Oščadnica č. 760.
Ing. Vladimír Macášek informoval poslancov OZ o záujme spoločnosti 3Angel zriadiť v obci Oščadnica
súkromnú ZUŠ. Informoval, že rozdielom medzi súkromnou umeleckou školou a štátnou školou je, že
súkromná ZUŠ dostáva menej peňazí od štátu ako štátna škola. Dôvodom oslovenia obce Oščadnica a jej
zástupcov bol ten, že obec je známa heligonkármi, ktorí tu pôsobia. V štatistike je uvedené, že veľmi
málo žiakov navštevuje ZUŠ. Pre zápis do siete škôl je potrebné okrem iných potvrdení aj súhlas obce.
Systém by fungoval tak, že po získaní istého počtu žiakov by vyučovanie prebiehalo v priestoroch školy
po skončení vyučovania. Čo sa týka financií, tie by nezaťažili rozpočet obce, pretože k 15. septembru sa
robí EDU zber žiakov, na základe toho je potom poskytnutá dotácia na školy cez obce.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval poslancov OZ, že v rámci prípravy podkladov
k rokovaniu OZ bola oslovená aj Mgr. Anna Jarabicová, ktorá zastupuje oblasť školstva z pozície
školského úradu. Starosta obce predniesol stanovisko od Mgr. Anny Jarabicovej, ktoré tvorí prílohu
zápisnice. Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Veronike Mačuhovej, riaditeľke ZŠ Oščadnica – Ústredie č.
760.
Mgr. Veronika Mačuhová informovala, že zo školy Oščadnica Ústredie navštevuje ZUŠ 64 žiakov
v Krásne nad Kysucou, alebo v Čadci. Žiaci boli oslovení formou dotazníka, či by mali záujem
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navštevovať súkromnú ZUŠ v obci. O možnosť navštevovať v obci súkromnú ZUŠ prejavilo záujem 77
žiakov, z toho viac ako polovicu tvoria žiaci, ktorí už navštevujú ZUŠ.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že podľa stanoviska školského úradu by Obec na základe
schválenia z výnosu dane na rok 2018 dostala finančné prostriedky na deti, ktoré by navštevovali SZUŠ.
Na štyri mesiace roka 2017 by obec nedostala žiadne finančné prostriedky.
Ing. Vladimír Macášek uviedol, že ak by SZUŠ pôsobila od 1.9., tak do konca kalendárneho roka by
bola financovaná zo súkromných finančných zdrojov, teda z rozpočtu združenia. Škola by mala dostávať
minimálne 88%, zvyšných 12% ostáva obci. Je to zámer na dlhodobé pôsobenie.
Mgr. Veronika Mačuhová informovala ohľadom poskytnutia priestorov, že zámer projektu
rekonštrukcie povaly na ZŠ nebol z hľadiska statiky schválený. Tieto zrekonštruované priestory by boli
vhodné na takéto účely, avšak zámer neprešiel. Bol by pravdepodobne problém s poskytnutím kabinetov
a vhodných priestorov.
Ing. Marián Plevko, starosta obce uviedol, že priestory v kultúrnom dome sú už využívané pedagógmi
z Krásna nad Kysucou, ktorí dochádzajú za žiakmi do obce.
PaedDr. Marek Dudiak sa opýtal na históriu združenia, ako dlho funguje, kto sú vyučujúci a koľko by
museli rodičia doplácať v jednotlivých odboroch.
Ing. Vladimír Macášek odpovedal, že občianske združenie bolo založené v januári tohto roka účelovo
na fungovanie a zriaďovanie súkromných ZUŠ. Predstavitelia tohto združenia majú dve súkromné ZUŠ
v Žiline. Dali by sa urobiť elokované pracoviská, ale stráca na tom obec. Máme záujem , aby financie
ostávali v obci. Čo sa týka pedagógov, ťažko povedať kto bude učiť, ešte nemáme súhlas a nie sme
zaradení v sieti škôl. Snažíme sa ekonomicky riadiť školu, aby fungovala. Školné je cca 15€/polrok.
p. František Lipták uviedol, že 15€ na polrok je málo, že to sa bude v budúcnosti určite zvyšovať. Obci
by síce ostalo 12%, čo je cca 3500€, ale to by bolo málo na kúrenie, udržbu, osvetlenie a zabezpečenie
upratovačky.
Ing. Vladimír Macášek povedal, že 12% ostáva obci, náklady na údržbu platí zriaďovateľ školy.
Mgr. Rudolf Matejíček uviedol, že jeho dve dcéry navštevujú ZUŠ v Krásne a syn navštevoval ZUŠ v
Čadci. ZRPŠ v Čadci bolo oveľa drahšie. Teraz učitelia z Krásna dochádzajú vyučovať do obce.
Súkromná škola je oveľa drahšia, možno zo začiatku by bola lacnejšia, ale časom by určite zdražela.
Uviedol, že jeho deti budú stopercentne chodiť ku učiteľke, ktorá ich začala učiť.
Ing. Štefan Vojtuš povedal, že združeniu chýba osveta.
RNDr. Anna Kozová uviedla, že každý žiak ZUŠ má so svojím vyučujúcim blízky vzťah, nakoľko sa
jedná o vyučovanie iného charakteru. Už viac ako dvadsať rokov tu funguje tak, že tu dochádzajú
vyučujúci za žiakmi. Dedina má šikovné deti.
Ing. Gabriela Kuchajdíková uviedla, že v obci je systém zavedený veľa rokov a funguje dobre.
Ing. Štefan Vojtuš sa opýtal, či združenie kalkuluje s 88%, pretože starosta čítal v stanovisku školského
úradu, že to môže byť od 0 po 100 %.
Ing. Vladimír Macášek odpovedal, že keď je ZUŠ súkromná, dostáva 88%, keď je zriadená obcou,
dostáva 100%.
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, čo v prípade, že obec schváli zriadenia a nebude záujem žiakov.
Ing. Vladimír Macášek odpovedal, že buď by sa začalo s výučbou malého počtu žiakov, alebo sa začne
ďalším školským rokom.
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Starosta predniesol zamietavé stanovisko Obecnej rady pri OZ v Oščadnici k udeleniu súhlasu pre
zriadenie súkromnej ZUŠ.
Hlasovanie o udelení súhlasu pre spoločnosť 3Angel, so sídlom Štefánikovo námestie č. 1, 010 01
Žilina na zriadenie Súkromnej umeleckej školy so sídlom Oščadnica č. 760, 023 01 Oščadnica.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
0 poslancov
9 poslancov
2 poslanci (MUDr. Ľudovít Cabuk, p. František Lipták)

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 12/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 12/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 12/2017:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
2 poslanci (MUDr. Cabuk, p. Lipták)

4.
Prerokovanie žiadosti Mgr. Michala Kopáska, bytom Oščadnica č. 1582, 023 01 Oščadnica
o prenájom pozemku C-KN parc. č. 13919/1 v k. ú. Oščadnica za účelom realizácie výstavby haly
a priestorov k výrobe, prezentácii, realizácii workshopov
a kultúrnych podujatí tradičného remeselného umenia.
Starosta obce informoval poslancov OZ o doručenej žiadosti Mgr. Michala Kopáska, bytom Oščadnica
č. 1582, 023 01 Oščadnica o prenájom pozemku C-KN parc. č. 13919/1 v k. ú. Oščadnica za účelom
realizácie výstavby haly a priestorov k výrobe, prezentácii, realizácii workshopov a kultúrnych podujatí
tradičného remeselného umenia. Jedná sa o pozemok na vyšnom konci pod „Rodinkou Rezort“ po pravej
strane hlavnej cesty. Starosta udelil slovo Mgr. Michalovi Kopáskovi, aby predstavil predmetný návrh.
Mgr. Michal Kopásek uviedol, že prvotnou myšlienkou bolo postaviť menšiu halu, kde by sa spoločne
s p. Mariánom Zborovančíkom venoval na plný úväzok drevorezbe. Na rezbárskych sympóziách vždy
rezonovala otázka ľudí, prečo sa drevorezbe venujú len v jednom období v roku. Vznikla myšlienka
vyrábať tradičné výrobky, taktiež združovať rezbárov. Informoval, že chcú spolupracovať s obcou,
s roľníckym družstvom.
p. Štefan Trúchly sa opýtal na veľkosť haly?
Mgr. Michal Kopásek uviedol, že prvotný zámer veľkosti haly bol 7x10m, ale ak by bol schválený
prenájom na predmetnom pozemku, ktorý je turisticky atraktívny, veľkosť haly by bola v rozmeroch
25x15m. Celá výstavba haly by bola na ich náklady. Hala by bola rozoberateľná. Najdôležitejšia by bola
finálna úprava, aby to ladilo s prostredím.
p. Marián Zborovančík uviedol, že je zámer zamestnať aj kováča a sortiment dopĺňať – kov, drevo,
kameň. Sochy budú vystavené a ľudia si budú môcť zakúpiť výrobky.
Ing. Štefan Vojtuš uviedol, že táto žiadosť bola riešená aj na zasadnutí obecnej rady. Je to dobrá
myšlienka, ktorú treba podporiť. Je však potrebné rátať s tým do budúcna, že je to prenájom na dobu
určitú, tá stavba musí byť umiestnená tak, aby bola rozoberateľná.
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Starosta predniesol stanovisko Obecnej rady pri OZ v Oščadnici v ktorom OR odporúča zverejniť zámer
prenájmu podľa osobitného zreteľa. Podmienkou schválenia je predloženie vizualizácie.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 13/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 13/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 13/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

5.
Prerokovanie prenájmu majetku obce – časti parcely C-KN 31/5 v k. ú. Oščadnica o výmere 12 m²
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 programu zasadnutia OZ. Jedná sa o umiestnenie
stacionárnej monitorovacej stanice na monitorovanie kvality ovzdušia na území republiky v prospech
nájomcu: Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava. Doba prenájmu: na
dobu neurčitú. Nájomné bude určené vo výške 10,-- €/m²/1 rok; splatné ročne do 14 kalendárnych dní odo
dňa vystavenia faktúry.
Starosta predniesol stanovisko Obecnej rady pri OZ v Oščadnici, v ktorom OR odporúča schváliť
prenájom podľa osobitného zreteľa.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 14/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 14/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 14/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

6.
Prerokovanie odkúpenia pozemku C-KN č. 1664/74 v k. ú. Oščadnica vytvorenej GP č. 6/2017
Geoslužba – Milan Šimanica od spoločnosti Fracho, a. s., so sídlom Belanského 1345,
024 01 Kysucké Nové Mesto v prospech Obce Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 programu zasadnutia OZ – jedná sa odčlenenie
pozemku, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Fracho, a. s. o celkovej výmere 4703 m². Je to pozemok pod
miestnou komunikáciou k vlakovej zastávke. Usporiadanie vlastníctva a vlastníckych vzťahov vyplynulo
z toho, že je schválený projekt na vybudovanie cyklotrasy a je potrebné zdokladovať vlastníctvom, resp.
nájmom. Návrh zo strany spoločnosti Fracho, a. s. je 12,24 €/1 m² - cena je vyrátaná na základe
podkladov pri privatizácii – údajne sa jedná o nadobudaciu cenu. Čo sa týka prenájmu, návrh je
0,5 €/1m²/ ročne. Zo strany Fracho, a. s. je ústupok – poskytnúť bezúročný splátkový kalendár na dobu
5 rokov. K podpisu zmluvy o NFP je potrebné zdokladovať vlastnícky vzťah. Jedná sa o výstavbu
cyklotrasy, projekt v hodnote 3,5 mil. €, do projektu je zapojených viac obcí.
p. František Lipták uviedol, že bezúročný splátkový kalendár na päť rokov je vynikajúce riešenie a treba
dať o tom hlasovať.
Mgr. Ján Brandis sa opýtal, čo ak projekt cyklotrasy neprejde.
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PaedDr. Marek Dudiak informoval, že do kúpnej zmluvy je možné dať odkladaciu podmienku.
Starosta predniesol stanovisko Obecnej rady pri OZ v Oščadnici v ktorom OR odporúča schváliť
odkúpenie pozemku.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 15/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 15/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 15/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

7.
Prerokovanie žiadosti Mgr. Miriam Drahňákovej a p. Miloša Drahňáka, bytom Oščadnica č. 121,
023 01 Oščadnica o odkúpenie pozemku E-KN č. 1339 v k. ú. Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že sa jedná o pozemok o výmere 75 m². Je to pozemok, ktorý je
na liste vlastníctva v pozemno-knižnom stave. V stave „C“ je pozemok nevysporiadaný. Parcela je pre
obec nedostupná, dostala sa k nej pravdepodobne formou dedičstva.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 16/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 16/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 16/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

8.
Prerokovanie investičných zámerov obce, informácia o realizovaných,
pripravovaných a schválených projektoch.
Starosta obce informoval prítomných o realizovaných, pripravovaných a schválených projektoch.
Schválené projekty
Zvýšenie energetickej efektívnosti
Obecného úradu v Oščadnici

Poskytovateľ
pre

budovu

SIEA

Schválená suma
128.040,81 €

V rámci projektu sa vybuduje bezbariérový vchod do Obecného úradu, taktiež sa vybuduje nové
schodisko do obecného úradu, ktoré bude rovnaké ako doteraz.
Výstavba cezhraničnej SK-PL turistickej trasy

PL SR

3.583.063,44 €

Projekt sa týka vybudovania cyklotrasy medzi Oščadnicou a Krásnom nad Kysucou, v rámci projektu
bude vybudovaná rozhľadňa.
Bezpečná Oščadnica – Kamerový systém – 2. etapa
Celkovo sa bude projekt realizovať v hodnote 25.000,- €

-7-

Okresný úrad
Žilina

20.000,00 €

Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce
Rajcza a Oščadnica

PL SR

2.588.415,59 €

Rozpočet je 2.588.415,59 € z toho 2.099.000,- € je slovenská časť, jedná sa o rekonštrukciu cesty po
časť Rovní oprava kobercov jednej vrstve a od Rovní v dvoch vrstvách + zvodidlá a dopravné
značenie.
Rekonštrukcia MŠ Oščadnica Ústredie 1579
elokovaná trieda v miestnej časti Rovne č. 1492

–

Úrad vlády SR

10.000,00 €

Jedná sa o zateplenie a výmenu okien v materskej škole v Rovniach.
FPU

25. Oščadnická heligónka
Podané projekty
Oprava
a modernizácia
a miestnych komunikácií

Poskytovateľ

parkovacích

plôch

25. Oščadnická heligónka

3.000,00 €
Požadovaná
suma/majetok

Ministerstvo
financií SR

13.500,00 €

SPP, a. s.

1.000,00 €

Malé obecné kompostovisko – oplotenie a malý
sklad náradia, Zriadenie zberného dvora
oddelených
zložiek
komunálnych
odpadov
Oščadnica

Environmentálny
fond

189.957,41 €

Budovanie a zlepšenie technického
odborných učební v ZŠ v Oščadnici

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR

183.404,63 €

DPO SR

Iveco Daily

Environmentálny
fond

163.067,13 €

vybavenia

Žiadosť o hasičskú techniku – IVECO DAILY
Zníženie energetickej náročnosti budovy č. s. 751 –
Kultúrny dom

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE
Do konca marca sa podá žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU ELEKTROINŠTALÁCIE ZŠ – NIŽNÝ KONIEC
Žiadosť sa podá na Ministerstvo školstva, kapitola havárie.
PEVNÉ PÓDIUM NA NÁMESTÍ MARTINA BERNÁTA
Starosta ukázal prítomným možné vizualizácie pódia. Na rokovaní OR pri OZ bolo odporúčané
pódium s pultovou strechou.
Hlasovanie o návrhu pódia s pultovou strechou.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

RNDr. Anna Kozová sa opýtala na veľkosť pódia.
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Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že podľa návrhu by to malo byť cca 8x6m.
NOVOSTAVBA BUDOVY NA NÁMESTÍ MARTINA BERNÁTA (MÄSIARSTVO)
Bol spracovaný statický posudok, oprava budovy je neekonomická, rieši sa spracovanie projektovej
dokumentácie. Čo sa týka variantu, zbúrať a znovu nestavať budovu Bernáta kvôli parkovacím
miestam, bolo by to pre niektorých ľudí neprijateľné. Starosta informoval, že jedná s vlastníkmi za
budovou kultúrneho domu o možnosti kúpy pozemkov pre obec.
DIGITALIZÁCIA KÁBLOVKY
Čo sa týka digitalizácie káblovky, aktuálne sa dolaďuje nastavenie parametrov obstarávania.
Rozdiel je v technickom prevedení – DVB-T, DVB-C. Je záujem nájsť univerzálny
a najvýhodnejšie riešenie pre občanov.
PROJEKT CHODNÍKY
Aktuálne výškopis a polohopis je ukončený, odovzdaný projektantom, začína sa s projektovaním
chodníka.
IHRISKO – VYŠNÝ KONIEC NA POZEMKU BÝVALEJ COLNICE
Starosta informoval, že na základe požiadavky Mgr. Stempina o využitie pozemku na vybudovanie
detského ihriska. V blízkej dobe po odstránení zostatkov sa vybuduje detské ihrisko + trávnatá
plocha pre väčšie deti. Do budúcna sa črtá nový projekt, zameraný na ochranu prírody. Podmienky
novej budovy by sa upravili na to, aby sa mohla využívať ako školiace stredisko za účelom ochrany
prírody a kultúrneho dedičstva. Alternatívne sa aj na rokovaní OR riešila aj rekonštrukcia budovy
bývalej školy na Vreščovke.
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE – ZŠ NIŽNÝ KONIEC
Má byť vyhlásená výzva na rekonštrukcie, obec podá žiadosť o rekonštrukciu telocvične ZŠ
Oščadnica – Nižný koniec
POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY
Starosta informoval poslancov OZ, že je sústavný problém s nakladaním odpadov v osadách,
napr. U Moskali, Komanovky, Haladeji, Košarky. Je zámer zakúpiť tri polopodzemné kontajnery –
5-kubíkové, miestni obyvatelia o ňom budú vedieť a nebudú ho zapĺňať okoloidúci.
Prebiehajúce projekty - SEVAK
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Stredných Kysúc – projekt je v štádiu kontroly verejného
obstarávania na stavebné práce

Hlasovanie o návrhu osadenia ihriska do krajnej časti pozemku na parcele bývalej colnice a
pripraviť projekt na obnovu budovy ZŠ Vreščovka č. s. 601 v rámci cezhraničnej spolupráce v
nadväznosti na podmienky príslušnej výzvy.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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Hlasovanie o návrhu zakúpenia 3 kusov polopodzemných kontajnerov pre zabezpečenie nakladania
s TKO v osadách a v chatových oblastiach.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že v rámci auditu, ktorý bol vykonávaný na projektoch
realizovaných v minulosti pred jeho pôsobením, bol vykonávaný audit na piatich projektoch, jednalo sa
o projekt zdravotného strediska, separovaného zberu, projektu námestia, rekonštrukcie MŠ Píla a ZŠ
Oščadnica – Ústredie. Výsledkom auditu bola správa o audite, ktorá vyčíslila nedostatky vo verejnom
obstarávaní vo výške 25%. Obec dostala priestor vyjadriť sa vo veľmi krátkom čase. Jednalo o doručenie
piatich správ v rovnakom období. Starosta informoval, že sa mu podarilo znížiť korekcie z 25% na 10%.
Projekt zdravotného strediska bol bez pochybení, korekcie ohľadom separovaného zberu sú uhrádzané
formou splátkového kalendára. V závislosti na pochybenia vo verejnom obstarávaní, ktoré sú zjavné, boli
uhradené korekcie k projektom rekonštrukcie námestia a rekonštrukcie MŠ Píla. V prípade, že by obec
pristúpila k splátkovému kalendáru, stratila by možnosť vymáhať finančné prostriedky späť. Čo sa týka
projektu námestia, obec prejde kontrolou UVO. Starosta uviedol, že v predošlom období neexistovala
konečná kontrola VO, aby nemohla prísť ďalšia kontrola, ktorá povie, že toto je zle.
Ing. Štefan Vojtuš uviedol, že keď niekto kompetentný povie, že je niečo urobené dobre, mal by za to
niesť zodpovednosť.
p. Štefan Trúchly uviedol, že pri projektoch je to tak, že kontrola si vždy niečo nájde.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že neštandardné na uvedených kontrolách bolo i to, že
kontrola sa robila len na strane prijímateľa.
PaedDr. Marek Dudiak sa opýtal, či je do budúcna ešte nejaká „časovaná bomba“ z minulosti.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že urobil protiopatrenia – súdny spor s GWB.
Hlasovanie o návrhu p. Františka Liptáka o zvýšenie platu pre starostu za zvládnutú zimnú údržbu
a schválené projekty 2.000,- € netto.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 17/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 17/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 17/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
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9.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 18/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 18/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 18/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

10.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, ktorá tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 19/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 19/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 19/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

11.
Prerokovanie návrhu poslanca Mgr. Branislava Stempina o udelenie finančnej odmeny
z rozpočtu obce Oščadnica za dobrovoľnú činnosť DHZ veliteľovi DHZ p. Štefanovi Cenigovi,
predsedovi DHZ p. Miroslavovi Kozovi a hlavnému strojníkovi p. Štefanovi Smolkovi.
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o doručenom návrhu Mgr. Branislava Stempina o
udelenie finančnej odmeny z rozpočtu obce Oščadnica za dobrovoľnú činnosť DHZ veliteľovi DHZ p.
Štefanovi Cenigovi, predsedovi DHZ p. Miroslavovi Kozovi a hlavnému strojníkovi p. Štefanovi
Smolkovi.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 20/2017.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 20/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 20/2017:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
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12.
Diskusia
p. František Lipták sa opýtal na stroj na rozhŕňanie.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že je to v štádiu riešenia.
Ing. Gabriela Kuchajdíková sa informovala, či by bolo možné osadiť na cintoríne kameru, pretože
podnikatelia tam vozia odpad. Opýtala sa, či by bolo možné rekonštruovať schodisko na cintoríne.
Mgr. Rudolf Matejíček požiadal o preverenie záznamu zo zastupiteľstva zo dňa 30.01.2017, pretože
nepovedal v diskusii „medený plech“.
PaedDr. Marek Dudiak sa opýtal, v akom štádiu je žiadosť o dopravné značenie pri kostole.

13.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie OZ.
Zápisnica podpísaná: V Oščadnici dňa 06.04.2017

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

PaedDr. Marek Dudiak
1. overovateľ

Mgr. Rudolf Matejíček
2. overovateľ
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