Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 1. októbra 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 návrhom programu 4.
zasadnutia OZ.
Poslanci k tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č. 18/2010, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 18/2010:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

PROGRAM
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Prognóza MFSR a realita – prevod dane z príjmov FO obciam - január až
september 2010 – dopad na rozpočet Obce Oščadnica.
4. Informácia o projektoch obce spolufinancovaných z EÚ.
5. VZN o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň.
6. Rokovací poriadok OZ.
7. Diskusia.
8. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Ján Brandis, Ing. Marian Kucharčík.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Štefan Vojtuš, prednosta obecného úradu.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici.
3. Prognóza MFSR a realita – prevod dane z príjmov FO obciam - január až september 2010
– dopad na rozpočet Obce Oščadnica.
__________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom úpravy rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2010.
Korekcie rozpočtu, ktoré boli urobené sa prejavili pozitívne, prežili sme rok 2009. Rozpočet
obce je nastavený na prenesený výkon štátnej správy, mení sa počet detí v školských
kluboch, škôlkach a pod. a podľa toho je potrebné upraviť aj rozpočet.
Starosta obce informoval poslancov o konferencii Komunálny manažment 2010, ktorú
pravidelne organizuje časopis TREND. Uviedol, že podľa informácií získaných na
konferencii, úroveň príjmu podielovej dane by mal byť v mesiacoch október až december na
úrovni min. roku, vyplácanie dane by malo byť v týždennom predstihu.
Ing. Anna Zbojanová oboznámila poslancov s Dôvodovou správou k zmenám rozpočtu.
Poslanci k tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č. 19/2010, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 19/2010:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Do rokovacej miestnosti sa dostavil MUDr. Ľudovít Cabuk.
4. Informácia o projektoch obce spolufinancovaných z EÚ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave prípravy projektov zo štrukturálnych
fondov. K dnešnému dňu obec pripravila tieto projekty:
Projekty Obce Oščadnica schválené k 31.10.2010
v programovacom období 2007 - 2013

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 – zrealizované
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 - zrealizované
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
rozpočet - 20 tis. € -zrealizované

- podané júl 2009 –

9. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – OP ŽP – termín podania
03.11.2009 – rozpočet 530 tis. € - realizácia
10. Projekty pre Ministerstvo kultúry SR (Knižničný fond, 18. ročník OH, DFS Oščadnička, FS
Oščadnica) – 2210 € - zrealizované
12. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Obci Oščadnica – MZ SR – rozpočet 800 tis.
€ - realizácia

Projekty, ktoré vypracovala a predložila k 31.10.2010
Obec Oščadnica
v programovacom období 2007 – 2013
1. Projekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Oščadnica – Nižný koniec – Úrad vlády SR – podané r.
2005 – rozpočet 1,2 mil. Sk
2.
Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v Obci Oščadnica –
Environmentálny fond- podané 9.10.207 – rozpočet 4 190 tis. Sk.
3. Integrovaná ochrana vôd v Oščadnici – Environmentálny fond – podané 31.10.2007 – rozpočet 13 897
tis. Sk.
4. Oščadnica – geotermálna energia – Environmentálny fond – podané 31.10.2007 – 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 – podané 2.7.2008 – rozpočet 26 719 tis. Sk
7. Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v obci Oščadnica – OP ŽP –
podané 22.8.2008 – rozpočet 5 790 tis. Sk
8.
Sk

Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Oščadnica – Píla – ROP – podané 2.9.2008 – rozpočet 8 127 tis.

9. Detské ihrisko a športovisko II. etapa – Oščadnica – Rovne – SOP PaS – podané 29.9.2008 –
rozpočet 2 172 tis. Sk
10. Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v obci Oščadnica – podané
14.10.2008 – rozpočet 4 190 tis. Sk – opakovaná žiadosť – Envirofond

11. Centrum kultúrno-športovo-turistickej spolupráce obcí Rajcza, Oščadnica, Zborov nad Bystricou –
cezhraničná spolupráca – podané dňa 31.10.2008 – rozpočet 300 tis. €, 600 tis. €, 600 tis. € - líder Obec
Rajcza
12. Modernizácia miestnych komunikácií v obciach Rajcza, Oščadnica, Zborov nad Bystricou –
cezhraničná spolupráca –podané dňa 31.10.2008 – 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 – podané dňa 31.10.2008 – 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 – Ministerstvo školstva SR – podané
november 2008 – rozpočet 2,3 mil. Sk
15. Modernizácia vodovodnej siete v Obci Rajcza a Obci Oščadnica – cezhraničná spolupráca – podané
dňa 31.10.2008 – rozpočet: 150 tis. €, 700 tis. € - líder Obec Oščadnica
16. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Oščadnica – MH SR – rozpočet cca 265
tis. € - termín odovzdania žiadosti 13.2.2009 (výmena svietidiel + úspornejšie lampy)
17. Havarijný stav školských jedální (MŠ Píla, ZŠ Nižný koniec, ZŠ Ústredie) – MŠ SR – podané máj
2009 - rozpočet – 39 tis. €
18. Havarijný stav telocvične – ZŠ Nižný koniec – MŠ SR – podané máj 2009 - rozpočet 100 tis. €
19. Rekonštrukcia Námestia M. Bernáta – I. etapa – MVaRR SR – rozpočet cca 1,3 mil. € - termín podania
28.5.2009
20. Prírodné bohatstvo pohraničia PL / SR – Radziechov Wieprz / Oščadnica
rozpočet - 20 tis. €

- podané júl 2009 –

21. Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie úrovne vzdelávacieho procesu ZŠ Oščadnica
Nižný koniec – ROP – podané 29.7.2009 – rozpočet 460 tis. €
22. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Obci Oščadnica – MZ SR – rozpočet 400
tis. € - podané 17.9.2009
23. Monografia Obce Oščadnica – MK SR – rozpočet 88 tis. € - podané 19.11.2009
24. Projekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Oščadnica Ústredie – rozpočet 49 tis. € -– termín podania
7.1.2010
25. Projekty pre Ministerstvo kultúry SR (Knižničný fond, 18. ročník OH, DFS Oščadnička, FS
Oščadnica) – podané január 2010.
26. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Obci Oščadnica – MZ SR – rozpočet 800 tis.
€ - podané 19.3.2010
27. Modernizácia miestnych komunikácií v obciach Rajcza, Oščadnica – cezhraničná spolupráca –
podané dňa 31.3.2010 – rozpočet 1,3 mil. €, 400 tis. €, 900 tis. € - líder Obec Rajcza
28. Centrum kultúrno-športovo-turistickej spolupráce obcí Rajcza, Oščadnica – cezhraničná
spolupráca – podané dňa 31.3.2010 – rozpočet 300 tis. €, 600 tis. € - líder Obec Rajcza
29. Protipovodňová ochrana tokov v obciach Oščadnica a Rajcza: Dedovka, Sola - cezhraničná
spolupráca – podané dňa 31.3.2010 – rozpočet 300 tis. €, 600 tis. € - líder Obec Rajcza
30. Modernizácia cesty III. triedy Kozov most – Lalíky – rozpočet 1 mil. € v spolupráci s VÚC ŽSK –
cezhraničná spolupráca – podané dňa 31.3.2010
31. Existujúce a perspektívne atraktivity kľúčového regiónu pre CR Kysúc – MVaRR SR – rozpočet
179 tis. € - podané dňa 14.5.2010
32. Domov sociálnych služieb Oščadnica – MVaRR SR – rozpočet 1.940 tis. € - podané dňa 19.5.2010
33. Existujúce a perspektívne atraktivity kľúčového regiónu pre cestovný ruch Kysúc – ROP 3.2 –
rozpočet 178 tis. € - podané máj 2010
34. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Oščadnica – MH SR – rozpočet 262 tis.
€ - podané jún 2010
35. Úprava toku Dedovka – OP ŽP – rozpočet 1 600 tis. € - podané september 2010
36. Protipovodňová úprava koryta rieky Oščadnica – OP ŽP – rozpočet 1 mil. € – v spolupráci s SVP š.p.
Piešťany – termín podania žiadosti 3.11.2010

37. Rozšírenie ponuky služieb v turizme a cezhraničných aktivít obcí Rajcza a Oščadnica – SR/PL
mikroprojekty – podané 15.10.2010 – rozpočet 58 tis. €
38. Oščadnica – geotermálna energia – Environmentálny fond – podané 31.10.2010 – rozpočet 500 tis. €

Aktuálne pripravované projekty Obcou Oščadnica
v programovacom období 2007 - 2013

1. Informatizácia spoločnosti – OPIS – MF SR - v spolupráci: Bytča, Krásno nad Kysucou, Námestovo,
Oščadnica – príprava projektu
2. 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. € - príprava projektu

-

Na druhý pokus sme podali projekt „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného
strediska Oščadnica“ s rozpočtom 800 tis. € a boli sme úspešní. Teraz už len
dokladáme potrebné dokumenty a na jar 2011 sa začne s rekonštrukciou.

-

Začali sa práce na projekte „Rekonštrukcia námestia M. Bernáta“, ktorý bol schválený
vo výške 1,5 mil € - začalo sa s prácami pri základnej škole v Ústredí, vzniknú tam
parkovacie miesta, autobusový ostrovček a postupne sa bude pokračovať s prácami
na celom námestí.

-

Na ďalšom projekte „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny
klímy“ s rozpočtom 600 tis. € sa začnú práce na jar a pôjde vlastne o úpravu
parkoviska pod starou farou, kde vznikne zelená plocha + zakúpenie vozidla na
čistenie komunikácií.

-

Projekt „Úprava toku Dedovka“ sme podali 13.9.2010 – s Lesmi SR š.p. máme
uzavretú zmluvu o výpožičke toku Dedovka, aby sme sa mohli uchádzať o tento
projekt.

-

Do 15.10.2010 ešte podáme jeden mikropojekt – na úpravu bežeckých stôp ...

Starosta obce ďalej oboznámil poslancov so správou NKÚ o výsledku kontroly realizácie
„Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky a Slovenskej republiky
v rokoch 2007 – 2013“ pre projekt „Rozšírenie vodovodnej siete s cieľom úpravy kvality vody
v obciach Oščadnica a Rajcza.“

Poslanci k tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č. 20/2010, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 20/2010:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
5. VZN o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň.
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN o poskytovaní priestoru na predvolebnú
kampaň.
Poslanci uviedli, že je potrebné vymedziť rovnaký priestor pre každého kandidáta príp.
politickú stranu.
Poslanci k tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č. 21/2010, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 21/2010:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
6. Rokovací poriadok OZ.
___________________________________________________________________________
Ing. Anna Zbojanová oboznámila poslancov s návrhom Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici, ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení.
Poslanci navrhli, aby uznesenia OZ boli po schválení vyvesené na úradnej tabuli obce po
dobu 30 dní.
Poslanci k tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č. 22/2010, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 22/2010:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
7. Diskusia.
___________________________________________________________________________
Ing. Gabriela Kuchajdíková – občania obce sa na ňu obrátili so žiadosťou o pomenovanie
uličky pod autobusovou zastávkou pri Kysuckej galérii, aby sa táto ulička niesla názov Ulica
„Pod galériou“.

starosta obce – nie je také jednoduché začať používať názvy ulíc, je to zdĺhavý legislatívny
proces, ktorý musí byť robený v súlade s požiadavkami Ministerstva vnútra SR. Možno
v budúcnosti, ak to bude potrebné, premenujeme všetky názvy prihonov na ulice.
p. Štefan Kopač – v okolí rieky Oščadničanky sa nachádza množstvo konárov a stromov, ktoré
ohrozujú ľudské životy, je potrebné nájsť riešenie ako to zabezpečiť, aby niekedy nedošlo
k zbytočnému úrazu alebo dokonca smrti.
starosta obce – kompetentným riešiť túto situáciu je SVP š.p., Povodie Váhu a Lesy SR. Obec
súrne prípady rieši v spolupráci s energetikmi.
Ing. Štefan Vojtuš – minulý týždeň sme s pracovníkmi Povodia Váhu prešli celý úsek, vyznačili
všetky ohrozujúce dreviny a začnú ich likvidovať.
Ešte v máji 2010 sme vydali nariadenie na odstránenie nebezpečných drevín, zatiaľ ich len
vyznačili a doposiaľ sa nič nedeje.
p. Štefan Trúchly – v akom štádiu je situácia okolo cesty k Kľúčikovi v Rovniach?.
starosta obce – je to cesta a ako cesta to aj zostane, neprichádza do úvahy, aby si to niekto
oplotil.
Ing. Rudolf Lipták – v Riekach nad chatou p. Horeličana – po ľavej strane boli urobené
terénne úpravy, celá cesta bola zatopená, treba doriešiť žľaby, kde sa odvádza voda, kanál
zahatal Horeličan stavbou, je to veľmi nebezpečné, kanál je vyústený do rieky.
starosta obce – tento týždeň sa na to pôjdeme pozrieť a vyriešime to.
p. Jozef Špalek – čo je s objektom starej colnice?
starosta obce – podali sme projekt v marci 2010 – podľa posledných informácií, náš projekt
je v poriadku, v januári – februári 2011 budeme vedieť, či bol schválený.
- škôlka v Rovniach, bude otvorená alebo nie?
starosta obce – áno, v pondelok 4.10. otvoríme škôlku v Rovniach. Prihlásilo sa zatiaľ 12 detí,
postupne to bude určite viacej a tým sa aj uvoľnia miestna v MŠ Ústredí.
p. František Lipták – cesta u Lalíka – ako sú postavené tri chaty, voda strháva a podmýva
cestu;
- Lesy SR – navážajú drevo na parkovisko, na otočku, treba ich upozorniť, aby to nerobili,
ničia obecný majetok.
p. Emília Koperová – povrchová voda na ceste pred obchodom v Rovniach, do Svancari, na
Hrabovec, cesta je v dezolátnom stave, keď prší je tam po členky voda, keď začne mrznúť,
tak to bude nebezpečné.
starosta obce – absolútne na to nie sú peniaze, jedine sa môžeme pokúsiť prepchať kanál,
ktorý by odvádzal túto vodu.
Mgr. Dušan Poláček – veľká vďaka patrí obecným hasičom pri povodniach. Problémy sú
hlavne v tých malých potôčikoch, je potrebné pozrieť kritické miesta, poprehlbovať ich aspoň
malým bagrikom napr. u Dunajovca, u Masláka, pri Bielom kríži, u Kvasnych. Vode treba dať
smer.
starosta obce – tento problém treba riešiť od konca, u Dunajovca. Súhlasím, treba to riešiť,
čiastočné opatrenia sa zrealizovali. Protipovodňové opatrenia sú pre nás prioritou č. 1.

p. František Lipták – informácia o petícii, ktorá bola zaslaná na ŽSK, Predsedovi ŽSK Ing.
Blanárovi. Dňa 6.8.2010 bol spolu so starostom a petičným výborom u p. Blanára, ktorý ich
informoval, že na opravu tejto cesty nie sú peniaze.
p. Smolková – pod Rovňami kvôli výstavbe chaty p. Obenauovej, ktorá vykonávala vyvážanie
zeminy mám celý dom popraskaný, cesta je celá zničená.
starosta obce – stavebníčka porušila stavebné povolenie, sľúbila, že tam dajú panely,
dotlačíme ich k tomu, aby tak urobili.
Ing. Marián Kucharčík – je potrebné doplniť člena Rady školy pre ZŠ s MŠ Oščadnica, pretože
Mgr. Jarabicová, ktorá bola členom za zriaďovateľa sa stala zástupkyňou školy, takže je
potrebné ju nahradiť.

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

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta obce

p. Ján Brandis
1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

Ing. Marián Kucharčík
2. overovateľ

