ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2019 o 14.30 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 5. zasadnutí OZ je prítomných 9 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. Miroslav Wimmer, p. Marta Hamacková
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Ing. Gabriela Kuchajdíková, a p. Štefan
Kubuš.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 5. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 5. 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 10.12.2019.
Návrhy, pripomienky k programu.
1) zmena programu
–
stiahnuť z rokovania OZ bod č. 4. Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 Obce
Oščadnica a jej RO.
–
stiahnuť z rokovania OZ bod č. 5. 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.
Hlasovanie o zmene:

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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2) zmena programu – doplniť ako bod č. 8. Ponuka na odkúpenie časti pozemkov:
CK-N č. 2138/6 – trvalý trávny porast o výmere 69 m² v k. ú. Oščadnica, CK-N č.
2138/7 – trvalý trávny porast o výmere 11 m² v k. ú. Oščadnica ponuka doručená
od Vlasty Plaštiakovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 627, 023 03; CK-N č.
2139/9 – trvalý trávny porast o výmere 9 m² v k. ú. Oščadnica ponuka doručená
od Márie Backovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 580, 023 03; CK-N č. 2139/10
– trvalý trávny porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica ponuka doručená od
Martina Magoča, bytom Horné Obdokovce 43, 956 08; CK-N č. 2139/11 – trvalý
trávny porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica ponuka doručená od Františka
Miha, bytom Vozokany 175, 956 05 Radošina; za účelom zosúladenia skutkového
stavu hranice komunikácie s právnym stavom vedeným v katastri nehnuteľností
za jednotkovú cenu 1,00 €/ 1 m².
Do rokovacej miestnosti sa o 14:47 hod. dostavili poslanci OZ Ing. Štefan Vojtuš a Mgr.
Rudolf Matejiček.
Hlasovanie o zmene:

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

PROGRAM:
1.
2.
3.

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 2020.
4. Schválenie prevodu majetku obce – parcely C-KN 6654/8 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 25 m² v k. ú. Oščadnica vytvorenej GP č. 9/2019 Geoslužba - Milan Šimanica,
Oščadnica 116 z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámenou za pozemok C-KN
13960/15 o výmere 45 m² v k. ú. Oščadnica za verejnoprospešným účelom – osadenie
polopodzemného kontajnera pre lokalitu „Košarky“.
5. Prerokovanie ponuky Jozefa Mosora, Oščadnica 1486, 023 01 na odpredaj pozemku C-KN
č. 6622 – orná pôda o výmere 276 m² v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica za účelom
rozšírenia cintorína.
6. Odpísanie nedokončených investícií do operatívnej evidencie obce.
7. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok a záväzkov.
8. Ponuka na odkúpenie časti pozemkov: CK-N č. 2138/6 – trvalý trávny porast o výmere 69
m² v k. ú. Oščadnica, CK-N č. 2138/7 – trvalý trávny porast o výmere 11 m² v k. ú.
Oščadnica ponuka doručená od Vlasty Plaštiakovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 627,
023 03; CK-N č. 2139/9 – trvalý trávny porast o výmere 9 m² v k. ú. Oščadnica ponuka
doručená od Márie Backovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 580, 023 03; CK-N č.
2139/10 – trvalý trávny porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica ponuka doručená od
Martina Magoča, bytom Horné Obdokovce 43, 956 08; CK-N č. 2139/11 – trvalý trávny
porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica ponuka doručená od Františka Miha, bytom
Vozokany 175, 956 05 Radošina; za účelom zosúladenia skutkového stavu hranice
komunikácie s právnym stavom vedeným v katastri nehnuteľností za jednotkovú cenu 1€/
1m².
9. Diskusia.
10. Záver.
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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:

Ing. Gabriela Kuchajdíková a p. Štefan Kubuš
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 44/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 44/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 44/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 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

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 45/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 45/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 45/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
3.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval prítomných, že dňa 29.11.2019 bol zverejnený
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak
nie sú zdôvodnené.
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Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je
zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil
pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
V podmienkach obce Oščadnica vykonáva vyhodnotenie pripomienok Obecná rada pri
OZ. Dňa 04.12.2019 boli doručené pripomienky k Návrhu Všeobecného záväzného
nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady od poslanca OZ v Oščadnici PaedDr. Mareka Dudiaka,
LL.M. v nasledovnom znení:
A) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné úpravy
1. § 8, body 5., 6. zlúčiť do nového bodu 5. s nasledovným znením:
„Ročná sadzba dane stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží
umiestnených pod zemou a stavby určené alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov 0,70 Eur/m2.“ Následne body prispôsobiť
číslovanie podľa poradia.
2.

§ 8 body 7. a 8. podľa znenia Návrhu VZN, po prečíslovaní body 6. a 7. návrh
zvýšiť cenu z 0,30 eur/m2 na 0,70 eur/m2.

3.

§ 8 bod. 9. podľa znenia Návrhu VZN, po prečíslovaní bod 7. návrh zvýšiť cenu z
0,20 eur/m2 na 0,30 eur/m2.

4.

§ 20 – doplniť text: „Osobitným užívaním verejného priestranstva Obce Oščadnica
sa rozumie najmä, nie však výlučne:
a) Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,

Umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná technika,
ekologické WC, atď.), vrátane skládky stavebného materiálu, stavebného
odpadu, drevnej hmoty, tuhého paliva
c) Umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných
zariadení na poskytovanie odplatných služieb,
d) Užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť, najmä
predaj a propagáciu pri individuálnych akciách vrátane motorových vozidiel,
ktoré sú súčasťou takýchto akcií.“
b)

5.

§ 22 – za text doplniť bod 1) v nasledovnom znení:
„Správca dane ustanovuje nasledovné sadzby dane za osobitné užívanie
verejného priestranstva:
a) Za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií vo výške 1,00
Eur/m2 každý aj začatý deň
b) Za Umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná technika,
ekologické WC), vrátane skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu,
drevnej hmoty, tuhého paliva vo výške 1,50 Eur/m2 každý aj začatý deň
c) Za umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných
zariadení na poskytovanie odplatných služieb vo výške 1,50 Eur/m2 každý
aj začatý deň
d) Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť, najmä
predaj a propagáciu pri individuálnych akciách vrátane motorových
vozidiel, ktoré sú súčasťou takýchto akcií :
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i. Predaj potravín, ovocia, zeleniny 1,00 Eur/m2/ každý aj začatý deň
ii. predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 3,33

Eur/m2/ každý aj začatý deň
iii. predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby 0,50
Eur/m2/ každý aj začatý deň
iv. predaj ostatných tovarov 1,70 Eur/m2/ každý aj začatý deň.

e) Za účelom parkovania súkromného motorového vozidla na rezervovanom
f)

parkovacom mieste 0,02 Eur/m2/ každý aj začatý deň.
za osobitné užívanie verejného priestranstva v rozsahu vyššie neuvedenom 1,50
Eur/m2/ každý aj začatý deň“

6.

Doplniť za § 22 nový § 23 a následne prečíslovať všetky ostatné s nasledovným
znením:
„Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
písomne Obci Oščadnica (príloha č. 1 tohto VZN) najneskôr v jeden pracovný deň
vopred, kedy začne využívať verejné priestranstvo, v osobitných prípadoch najneskôr v
deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo. Po skončení užívania verejného
priestranstva je daňovník povinný verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.
Obec Oščadnica vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“

7.

Pred § 25 doplniť § 25 „Oznamovacia povinnosť“ s nasledovným znením:
„1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia uvedených v § 24 tohto VZN, ktorý
odplatne poskytuje prechodné ubytovanie. Platiteľ dane je povinný podať oznámenie a
o vzniku povinnosti a registrovať sa na daň z ubytovania do 15 odo dňa začatia
prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania na Obci
Oščadnica vyplnením tlačiva určeného správcom dane na oznamovaciu povinnosť k
dani za ubytovanie (príloha č. 2 tohto VZN.)
2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo
ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť
správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je
správcovi dane povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho
zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomnosti.“

8.
9.

§ 26 – Návrh na zmeny výšky sadzby z 0,60 Eur/m2/noc na 1,00 Eur/m2/noc.
§ 29 – nahradiť novými bodmi v nasledovnom znení:
„1. Daň za ubytovanie za správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľ dane je povinný
vybrať daň v stanovenej výške.
2. Platiteľ dane je povinný po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
pravdivo vyhotoviť „Hlásenie“ (príloha č. 3 tohto VZN) k dani za ubytovanie
podľa písomnej evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou
sumou je platiteľ dane povinný doručiť Obci Oščadnica štvrťročne vždy do
15.01., 15.04., 15.07., 15.10. príslušného roka za predchádzajúci štvrťrok.
3. Daň za ubytovanie je splatná štvrťročne (v termíne do 15.01., 15.04., 15.07.,
15.10) po skončení kalendárneho štvrťroka, vo výške uvedenej platiteľom dane v
Hlásení do pokladne Obecného úradu v Oščadnici alebo na účet správcu dane.
4. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za
sledované obdobie v „knihe ubytovaných“ v písomnej alebo elektronickej forme
(ďalej len „kniha“) pre potreby kontroly dane za ubytovanie, mať v nej
zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto
základné údaje o daňovníkovi: Meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu, úplná adresa ubytovanej osoby, deň príchodu, deň odchodu
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a počet prenocovaní. Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú knihu za každé
ubytovacie zariadenie na území Obce Oščadnica.
5. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení
doklad, v ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy
a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté. Kópiu dokladu vedie vo svojej
evidencii.
6. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole
knihu ubytovaných a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane ubytovanými
osobami.“
Starosta oboznámil prítomných s analýzou tvorby poplatku TKO pre obec Oščadnicu na rok
2020.
V rámci rokovania OR sa riešilo aj zvýšenie poplatku v § 39 písm. a) na 0,05205 eur/osoba/deň
(t. j. 19 eur/osoba/rok) a písm. b) na 0,02575 eur/l komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov kvôli zabezpečeniu vyrovnanosti rozpočtu.
Ing. Marián Kucharčík sa opýtal, či obec môže dotovať náklady na komunálny odpad.
Ing. Marián Plevko, starosta uviedol, že podľa zákona by obec nemala dotovať náklady,
poplatok by mal pokrývať všetky nákladov. Informoval o schválených poplatkoch za komunálny
odpad v okolitých obciach v regióne.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. uviedol, že návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad
ešte dostatočne nevyrieši schodok v príjmovej časti rozpočtu.
p. František Lipták uviedol, že obec niečo ušetrí na zimnej údržbe.
Ing. Marián Plevko, starosta uviedol, že takto ušetrené prostriedky sa počas roka použijú na
kapitálové výdavky (výstavba v obci).
p. Štefan Kubuš uviedol, že treba upozorniť občanov, že budú sankcionovaní za neseparovanie.
Hlasovanie o jednotlivých pripomienkach:
Návrh OR pri OZ
- zvýšiť sadzbu v § 8, bod 1. a 2. zo sumy 0,07 € na 0,10 €.
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
2 poslanci (Ing. Vojtuš, p. Lipták)
0 poslancov
9 poslancov

Poslanecký návrh – p. Štefan Kubuš a Ing. Gabriela Kuchajdíková
- zvýšiť sadzbu v § 8, bod 1. a 2. zo sumy 0,07 € na 0,12 €.
Hlasovanie o návrhu:

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
2 poslanci (Ing. Vojtuš, p. Lipták)
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 Pripomienka: k § 8, body 5., 6. VZN
zlúčiť do nového bodu 5. s nasledovným znením:
„Ročná sadzba dane stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnených pod
zemou a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,70
Eur/m2.“ Následne body prispôsobiť číslovanie podľa poradia.
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

 Pripomienka: k § 8 body 7. a 8. VZN
podľa znenia Návrhu VZN, po prečíslovaní body 6. a 7. návrh zvýšiť cenu z 0,30 eur/m2 na 0,70
eur/m2.
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
11 poslancov

Poslanecký návrh – Ing. Gabriela Kuchajdíková
- body 6. a 7. návrh zvýšiť cenu z 0,30 eur/m2 na 1,00 eur/m2.
Hlasovanie o návrhu:

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

 Pripomienka: k § 8 bod. 9.
podľa znenia Návrhu VZN, po prečíslovaní bod 7. návrh zvýšiť cenu z 0,20 eur/m2 na 0,30
eur/m2.
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
2 poslanci (Ing. Vojtuš, Mgr. Matejiček)

 Pripomienka: k § 20
doplniť text: „Osobitným užívaním verejného priestranstva Obce Oščadnica sa rozumie najmä,
nie však výlučne:
a) Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
b) Umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná technika, ekologické WC,
atď.), vrátane skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu, drevnej hmoty, tuhého paliva
c) Umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení na
poskytovanie odplatných služieb,
d) Užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť, najmä predaj a
propagáciu pri individuálnych akciách vrátane motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou takýchto
akcií.“
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Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

 Pripomienka: k § 22
za text doplniť bod 1) v nasledovnom znení:
„Správca dane ustanovuje nasledovné sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
 Za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií vo výške 1,00 Eur/m2
každý aj začatý deň
 Za Umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná technika, ekologické
WC), vrátane skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu, drevnej hmoty, tuhého
paliva vo výške 1,50 Eur/m2 každý aj začatý deň
 Za umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení na
poskytovanie odplatných služieb vo výške 1,50 Eur/m2 každý aj začatý deň
 Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť, najmä predaj a
propagáciu pri individuálnych akciách vrátane motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou
takýchto akcií :
• Predaj potravín, ovocia, zeleniny 1,00 Eur/m2/ každý aj začatý deň
• predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 3,33 Eur/m2/ každý aj
začatý deň
• predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby 0,50 Eur/m2/ každý aj
začatý deň
• predaj ostatných tovarov 1,70 Eur/m2/ každý aj začatý deň.
e) Za účelom parkovania súkromného motorového vozidla na rezervovanom parkovacom mieste
0,02 Eur/m2/ každý aj začatý deň.
f) za osobitné užívanie verejného priestranstva v rozsahu vyššie neuvedenom
1,50 Eur/m2/ každý aj začatý deň“
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

 Pripomienka: Doplniť za § 22 nový § 23
a následne prečíslovať všetky ostatné s nasledovným znením:
„Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
písomne Obci Oščadnica (príloha č. 1 tohto VZN) najneskôr v jeden pracovný deň vopred, kedy
začne využívať verejné priestranstvo, v osobitných prípadoch najneskôr v deň, kedy sa užívanie
verejného priestranstva začalo. Po skončení užívania verejného priestranstva je daňovník
povinný verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu. Obec Oščadnica vyrubí daň
rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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 Pripomienka: Pred § 25 doplniť § 25 „Oznamovacia povinnosť“
s nasledovným znením:
„1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia uvedených v § 24 tohto VZN, ktorý odplatne
poskytuje prechodné ubytovanie. Platiteľ dane je povinný podať oznámenie a o vzniku
povinnosti a registrovať sa na daň z ubytovania do 15 odo dňa začatia prevádzkovania
zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania na Obci Oščadnica vyplnením tlačiva
určeného správcom dane na oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie (príloha č. 2 tohto
VZN.)
2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo ak
daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi
dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je správcovi dane povinný v
tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla
platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomnosti.“
Z miestnosti odišiel Ing. Štefan Vojtuš.
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Do miestnosti sa vrátil Ing. Štefan Vojtuš.
 Pripomienka: k § 26
Návrh na zmeny výšky sadzby z 0,60 Eur/m2/noc na 1,00 Eur/m2/noc.
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

 Pripomienka: k § 29
nahradiť novými bodmi v nasledovnom znení:
„ 1. Daň za ubytovanie za správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľ dane je povinný vybrať
daň v stanovenej výške.
2. Platiteľ dane je povinný po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka pravdivo
vyhotoviť „Hlásenie“ (príloha č. 3 tohto VZN) k dani za ubytovanie podľa písomnej
evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou sumou je platiteľ
dane povinný doručiť Obci Oščadnica štvrťročne vždy do 15.01., 15.04., 15.07., 15.10.
príslušného roka za predchádzajúci štvrťrok.
3. Daň za ubytovanie je splatná štvrťročne (v termíne do 15.01., 15.04., 15.07., 15.10) po
skončení kalendárneho štvrťroka, vo výške uvedenej platiteľom dane v Hlásení do
pokladne Obecného úradu v Oščadnici alebo na účet správcu dane.
4. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za
sledované obdobie v „knihe ubytovaných“ v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej
len „kniha“) pre potreby kontroly dane za ubytovanie, mať v nej zapísaných všetkých
hostí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi:
Meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, úplná adresa
ubytovanej osoby, deň príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ dane je
povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území Obce
Oščadnica.
5. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad, v
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ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy a dokedy bolo
prechodné ubytovanie poskytnuté. Kópiu dokladu vedie vo svojej evidencii.
6. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu
ubytovaných a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.“
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Odporúčanie OR pri OZ:
OR pri OZ o d p o r ú č a
O Z schváliť zmenu poplatku v § 39 písm. a) na 0,05205
eur/osoba/deň (t. j. 19 eur/osoba/rok) a písm. b) na 0,02575 eur/l komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov kvôli zabezpečeniu vyrovnanosti rozpočtu.
Hlasovanie o odporúčaní OR pri OZ:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Hlasovanie o VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 v zmysle schválených zmien:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 46/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 46/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 46/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
4.
Schválenie prevodu majetku obce – parcely C-KN 6654/8 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 25 m² v k. ú. Oščadnica vytvorenej GP č. 9/2019 Geoslužba - Milan Šimanica,
Oščadnica 116 z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámenou za pozemok C-KN 13960/15
o výmere 45 m² v k. ú. Oščadnica za verejnoprospešným účelom – osadenie
polopodzemného kontajnera pre lokalitu „Košarky“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 4 rokovania OZ. Dňa 29.11.2019 bol zverejnený Zámer
prevodu majetku obce.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 47/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 47/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
- 10 -

Hlasovanie: – uznesenie č. 47/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
5.
Prerokovanie ponuky Jozefa Mosora, Oščadnica 1486, 023 01 na odpredaj pozemku
C-KN č. 6622 – orná pôda o výmere 276 m² v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica
za účelom rozšírenia cintorína.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 5 rokovania OZ. Dňa 09.12.2019 bol Obci Oščadnica
doručený súhlas s predloženou ponukou na odkúpenie pozemku od Jozefa Mosora, Oščadnica
1486, 023 01 v sume 1.945,80 € za 276 m², jednotková cena 7,05€/1m².
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 48/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 48/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 48/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
6.
Odpísanie nedokončených investícií do operatívnej evidencie obce.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 6 rokovania OZ.
Z miestnosti odišla Ing. Gabriela Kuchajdíková.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 49/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 49/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 49/2019:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Do miestnosti sa vrátila Ing. Gabriela Kuchajdíková.
7.
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok a záväzkov.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 7 rokovania OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 50/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 50/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
- 11 -

Hlasovanie: – uznesenie č. 50/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
8.
Ponuka na odkúpenie časti pozemkov: CK-N č. 2138/6 – trvalý trávny porast o výmere
69 m² v k. ú. Oščadnica, CK-N č. 2138/7 – trvalý trávny porast o výmere 11 m² v k. ú.
Oščadnica ponuka doručená od Vlasty Plaštiakovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 627,
023 03; CK-N č. 2139/9 – trvalý trávny porast o výmere 9 m² v k. ú. Oščadnica ponuka
doručená od Márie Backovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 580, 023 03;
CK-N č. 2139/10 – trvalý trávny porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica ponuka
doručená od Martina Magoča, bytom Horné Obdokovce 43, 956 08; CK-N č. 2139/11 –
trvalý trávny porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica ponuka doručená
od Františka Miha, bytom Vozokany 175, 956 05 Radošina; za účelom zosúladenia
skutkového stavu hranice komunikácie s právnym stavom vedeným v katastri
nehnuteľností za jednotkovú cenu 1€/ 1m².
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 8 rokovania OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 51/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 51/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 51/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
9.
Diskusia
Ing. Gabriela Kuchajdíková informovala, že od občanov sú hlásené veľké neporiadky.
Ing. Marián Plevko uviedol, že pri bare „Peklo“ bola nainštalovaná nová kamera a doplnené
osvetlenie.
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal na predpokladaný termín demolácie objektu starého
mäsiarstva.
Ing. Marián Plevko odpovedal, že tam je potrebné podať žiadosť na ŠFRB, bude to
komplikované, pretože jedna časť budú byty a druhá časť bude komerčná. Keď budú vybavené
finančné prostriedky na stavbu, až potom sa pristúpi k demolácii.
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10.
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

Ing. Gabriela Kuchajdíková
1. overovateľ

p. Štefan Kubuš
2. overovateľ
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