Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 27. januára 2011
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 Ing. Marián Plevko starosta obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že
podľa účasti poslancov, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu 2. zasadnutia OZ.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 2/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 2/2011:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

PROGRAM
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Poverenie zástupcu starostu obce, voľba obecnej rady a komisií, určenie
sobášiacich, určenie poslanca oprávneného viesť zasadnutia OZ.
4. Určenie funkčného platu starostu obce, určenie výšky odmien poslancov
OZ.
5. Schválenie návrhu zmluvy a stanov združenia „Vodárenské združenie
Stredných Kysúc“
6. Schválenie členstva obce Oščadnica v MZCRO Oščadnica.
7. Diskusia.
8. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Smolka, Mgr. Veronika Mačuhová.
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. Poverenie zástupcu starostu obce, voľba obecnej rady a komisií, určenie sobášiacich,
určenie poslanca oprávneného viesť zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
3.1.: Poverenie zástupcu starostu obce.
Starosta obce menoval za zástupcu starostu obce p. Štefana Kubuša.
Pán Štefan Kubuš prevzal menovací dekrét.
3.2.: Voľba obecnej rady
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k prerokúvanému bodu.
Navrhol zloženie členov Obecnej rady:
Štefan Kubuš, Štefan Trúchly, Jozef Smolka, MUDr. Ľudovít Cabuk, Miroslav Wimmer.
Pán Jozef Smolka navrhol namiesto MUDr. Cabuka menovať p. Františka Liptáka, čím by sa
dosiahlo okrem pomerného politického zastúpenia aj územné zastúpenie v rámci častí obce.
Hlasovanie za návrh p. Smolku:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici volí Obecnú radu v nasledovnom zložení: Štefan Kubuš,
Štefan Trúchly, Jozef Smolka, František Lipták, Miroslav Wimmer.
Hlasovanie za návrh – Voľba Obecnej rady:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
3.3.: Určenie členov komisií
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k prerokúvanému bodu.
p. Jozef Smolka navrhol rozdeliť komisiu cestovného ruchu a kultúry na dve samostatné –
cestovný ruch a kultúra
Hlasovanie za návrh p. Jozefa Smolku:
Za:
12 poslancov
Proti:
1 poslancov (p. Štefan Vihoňský)
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

p. Jozef Smolka navrhol nezriaďovať komisiu pre verejné obstarávanie.
Hlasovanie za návrh p. Jozefa Smolku:
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 2 poslanci (p. Ján Brandis, p. František Lipták)
Návrhy na predsedov jednotlivých komisií:
1) komisia pre cestovný ruch – predseda Jozef Smolka
Hlasovanie:
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (p. Smolka)
2) komisia životného prostredia – predseda p. Trúchly
Hlasovanie:
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 2 poslanci (p. Trúchly, p. Vihoňský)
3) komisia pre školstvo, mládež, šport – predseda Ing. Kuchajdíková alebo p. Miroslav
Wimmer
František Lipták navrhol Ing. Kuchajdíkovú
Hlasovanie za návrh Františka Liptáka:
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (Ing. Kuchajdíková)
4) sociálna komisia – predseda – p. Marta Hamacková
Hlasovanie:
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
5) kultúrna komisia – predseda Ján Brandis alebo Mgr. Mačuhová
Ján Brandis navrhol Mgr. Mačuhovú
Hlasovanie za návrh p. Brandisa:
Za:
12 poslancov

Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (Mgr. Mačuhová)
Jozef Smolka – je potrebné nechať priestor občanom, aby sa prihlásili za členov komisií.
Hlasovanie:
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné komisie a volí ich predsedov:
1) komisia pre cestovný ruch – predseda Jozef Smolka
2) kultúrna komisia – predseda Mgr. Veronika Mačuhová
3) komisia životného prostredia – predseda Štefan Trúchly
4) komisia pre školstvo, mládež, šport – predseda Ing. Gabriela Kuchajdíková
5) sociálna komisia – predseda – Marta Hamacková
Hlasovanie za návrh – Určenie členov komisií:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
3.4.: Určenie sobášiacich
Starosta obce navrhol určiť za sobášiacich p. Kubuša ako zástupca starostu, ďalej p. Ján
Brandis a p. Jozef Smolka.
p. Grončáková navrhla namiesto p. Smolku menovať p. Brandisa.
Hlasovanie za návrh p. Grončákovej:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (Ján Brandis)
Obecné zastupiteľstvo poveruje výkonom funkcie sobášiacich Ing. Mariána Plevka – starostu
obce a Štefana Kubuša a Jána Brandisa - poslancov obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (p. Ján Brandis)

3.5.: Určenie poslanca oprávneného viesť zasadnutia OZ.
Starosta obce predniesol dôvodovú správu a navrhol určiť za poslanca oprávneného viesť
zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 práva veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení p. Jozefa Smolku.
Hlasovanie na návrh:
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 3 poslanci (Štefan Kubuš, Štefan Trúchly, Jozef Smolka)
Poslanci prerokovali dôvodovú správu k uvedenému bodu. Starosta obce ukončil rozpravu
k bodu 3 Programu 2. zasadnutia OZ a prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Poslanci k bodu 3. programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici prijali
uznesenie č. 3/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Určenie funkčného platu starostu obce, určenie výšky odmien poslancov OZ.
___________________________________________________________________________
4.1. Určenie funkčného platu starostu obce
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k tomuto bodu programu. V zmysle zákona
253/1994 Z.z. – určenie platu starostu obce je 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve + 15 %. t.j.
Výpočet: 744,50 € x 2,60 = 1935,70 € + 15 % t.j. 2227 € (744,50 € je priemerná mesačná
mzda v NH za r. 2009. Po zverejnení priemernej mesačnej mzdy za r. 2010 ŠÚ SR bude
dopočítaná mzda odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 11.1.2011.
Poslanci prerokovali dôvodovú správu k tomuto bodu.
Hlasovanie:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
4.2: Určenie výšky odmien poslancov OZ
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k tomuto bodu – navrhol odmeny poslancov
v zmysle schválených Zásad o odmeňovaní poslancov.
Termín a hodina konania zasadnutí zastupiteľstva:
p. Jozef Smolka navrhol, aby sa zasadnutia OZ konali o 14.00 hod.

Hlasovanie za návrh na Jozefa Smolku:
Za:
1 poslanec (Jozef Smolka)
Proti:
11 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (Ján Brandis)
p. František Lipták – navrhol, aby sa zasadnutia konali o každý posledný piatok v mesiaci
o 16.30 hod.
Hlasovanie za návrh p. Františka Liptáka:
Za:
10 poslancov
Proti:
2 poslanci (Ján Brandis, Jozef Smolka)
Zdržal sa hlasovania: 1 poslankyňa (Ing. Kuchajdíková)
Odmeny poslancov:
p. Štefan Vihoňský – 50 € v hrubom za zasadnutie OZ
Hlasovanie za návrh p. Štefan Vihoňského:
Za:
7 poslancov (Štefan Vihoňský, Mgr. Mačuhová, Miroslav
Wimmer, Štefan Kubuš, Emília Grončáková, Ján Brandis, Ing. Kuchajdíková)
Proti:
5 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Odmeňovanie - Obecná rada:
Návrh p. Trúchly – 30 € za zasadnutie obecnej rady
Hlasovanie za návrh p. Štefana Trúchleho:
Za:
9 poslancov
Proti:
2 poslanci (Ján Brandis, Štefan Vihoňský)
Zdržal sa hlasovania: 2 poslanci (Jozef Smolka, František Lipták)
Odmeňovanie – Predseda a členovia komisií
Návrh p. Lipták – bezplatné
Hlasovanie za návrh p. Františka Liptáka:
Za:
7 poslancov
Proti:
3 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 3 poslanci
Poslanci prerokovali dôvodovú správu k uvedenému bodu. Starosta obce ukončil rozpravu
k bodu 4 Programu 2. zasadnutia OZ a prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Poslanci k bodu 4. programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici prijali
uznesenie č. 4/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
5. Schválenie návrhu zmluvy a stanov združenia „Vodárenské združenie Stredných Kysúc“
___________________________________________________________________________
Starosta obce predložil dôvodovú správu k uvedenému bodu, oboznámil poslancov s
návrhom zmluvy + stanovami združenia „Vodárenské združenie Stredných Kysúc“.
Poslanci prerokovali dôvodovú správu a k tomuto bodu prijali uznesenie č. 5/2011, ktoré
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 9/2011:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
6. Schválenie členstva obce Oščadnica v MZCRO Oščadnica.
___________________________________________________________________________
Pán Jozef Smolka predložil návrh, aby sa obec Oščadnica stala členom Miestneho združenia
cestovného ruchu Oščadnica. Členský príspevok je vo výške 20 €, obec by mohla vstúpiť
s členským príspevkom vo výške 500 € t.j. ako lyžiarske stredisko Veľká Rača.
Starosta obce – navrhujem členský príspevok vo výške 20 € s tým, že obec sa bude podieľať
na jednotlivých akciách podľa svojich finančných možností.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 6/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 10/2011:
Prítomní: 13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
7. Diskusia.
___________________________________________________________________________
7.1.: Informácia starostu obce o doterajšej činnosti.
Zdravotné stredisko – všetci dostali výpoveď z nájmu okrem lekárov.
MUDr. Cabuk – dlh obce, aký je vlastnej skutočne. Ľudia sa pýtajú, čo sme tam robili keď sme
nechali starostu tak bačovať.
V poslednom období boli urobené úhrady vo vyšších finančných obnosoch napr. úhrada
faktúry za vybudovanie vodovodu vo výške 176 925,85 €, ďalej penále pre GWB vo výške cca

61.000 € – či sú v súlade so zákonom. Ďalej máme v neuhradených faktúrach faktúru na
sumu 300 269,18 € za druhú časť vodovodu.
Jozef Smolka – hrozí nútená správa?
Starosta obce – je to možné, s určitosťou to budeme vedieť po vykonaní ročnej účtovnej
uzávierky.
František Lipták – plyn Lalíky, Zelená cesta, cesta Rovne – zlá kvalita práce
Starosta informoval o realizácii a schválení jednotlivých projektov.
Jozef Smolka – personálne zmeny na obecnom úrade
Starosta obce – uvažujem o výmene prednostu, mal by byť menovaný Ing. Zeljenka. Bude
vypracovaný nový organizačný poriadok obecného úradu, v rámci ktorého budeme hľadať
úspory - budeme zlučovať náplne.
Štefan Ceniga – veliteľ DHZ
- správa o činnosti DHZ – r. 2010
- neberie odmenu za prácu (celý rok 2010)
- nedávať auto na Raču – ničia sa hadice, technika
Miroslav Koza – predseda DHZ
- úhrada faktúry za 2.500 € - na základné veci fungovania DHZ
- žiadosť o financie pre DHZ z rozpočtu obce
Starosta reagoval na podnet – posilniť financovanie DHZ v rámci rozpočtu
- zmluva o poskytnutie dotácie z ministerstva – prebytočný materiál
- dotiahnuť do obce vyradenú striekačku od profesionálov
- odmena DHZ – dohoda sa ukončila – peniaze skôr vložiť do vybavenia DHZ
p. Ján Brandis – p. Smolková žiada odpredaj pozemku od obce
- riešiť sa to bude na nasledujúcom zasadnutí OZ.
8. Záver.
___________________________________________________________________________
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.
Ing. Marián Plevko
starosta obce

p. Jozef Smolka
1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

Mgr. Veronika Mačuhová
2. overovateľ

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva
v Oščadnici

zo dňa 27. 01 2011

číslo: 2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
sc h vaľ uj e
Obecného zastupiteľstva v Oščadnici:

návrh Programu 2. zasadnutia

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Poverenie zástupcu starostu obce, voľba obecnej rady a komisií, určenie
sobášiacich, určenie poslanca oprávneného viesť zasadnutia OZ.
4. Určenie funkčného platu starostu obce, určenie výšky odmien poslancov
OZ.
5. Schválenie návrhu zmluvy a stanov združenia „Vodárenské združenie
Stredných Kysúc“
6. Schválenie členstva obce Oščadnica v MZCRO Oščadnica.
7. Diskusia.
8. Záver.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva
v Oščadnici

zo dňa 27. 01 2011

číslo: 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici b e r i e n a v e d o m i e ,
že starosta obce
v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 12 Štatútu Obce Oščadnica menoval dňa
27.1.2011 do funkcie zástupcu starostu poslanca Štefana Kubuša.
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
zr iaď uj e
päťčlennú Obecnú radu a volí týchto
členov Obecnej rady: Štefan Kubuš, Štefan Trúchly, Jozef Smolka, František Lipták, Miroslav
Wimmer.
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
zr iaď uj e
nasledovné komisie a volí týchto
predsedov:
a) komisia pre cestovný ruch – Jozef Smolka
b) komisia pre životné prostredie a výstavbu – Štefan Trúchly
c) komisia pre školstvo, mládež a šport – Ing. Gabriela Kuchajdíková
d) komisia sociálnych vecí – Marta Hamacková
e) komisia kultúry – Mgr. Veronika Mačuhová
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
u k l a d á
predsedom komisií obecného
zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií.
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici p o v e r u j e :
1) Poslanca Jozefa Smolku zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 práva veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení.
2) Výkonom funkcie sobášiacich Ing. Mariána Plevka – starostu obce a Štefana Kubuša a Jána
Brandisa - poslancov obecného zastupiteľstva.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva
v Oščadnici

zo dňa 27. 01 2011

číslo: 4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici s c h v a ľ u j e
v súlade s § 4 ods. 2 zák. 253/1994
Z.z. zvýšenie výšky platu starostu určeného podľa § 3a § 4 zák. 253/1994 Z.z. ako 2,60
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve o 15 %, čo je
celkové zníženie platbu o 15 % oproti predchádzajúcemu funkčnému obdobiu.
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
sc h vaľ uj e
v zmysle zásad odmeňovania
poslancov každému poslancovi OZ za účasť na zasadnutí OZ vo výške 50 € brutto / zasadnutie
a za účasť na zasadnutí Obecnej rady odmenu vo výške 30 € brutto / zasadnutie na
kalendárny rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
sc h vaľ uj e
Plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva - každý posledný piatok v mesiaci o 16.30 hod.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva
v Oščadnici

zo dňa 27. 01 2011

číslo: 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici s c h v a ľ u j e
v zmysle § 20b zákona o obecnom
zriadení návrh zmluvy a stanov združenia „Vodárenské združenie Stredných Kysúc“, ktoré sú
neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici určuje nasledovné podmienky výstavby vodovodu
a kanalizácie v Obci Oščadnica:
- Vodárenské združenie Stredných Kysúc bude realizovať výstavbu vodovodu
a kanalizácie bez finančnej spoluúčasti Obce Oščadnica
- Vodárenské združenie Stredných Kysúc zaviaže budúceho koncesionára zabezpečiť po
realizácii stavby spätnú úpravu komunikácií v celej šírke jazdného pruhu
- Vodárenské združenie Stredných Kysúc dohodne s budúcim koncesionárom také
zmluvné podmienky, ktoré budú garantovať cenu vodného a stočného na úrovni,
ktorá nesmie byť vyššia ako cena ponúkaná spoločnosťou SEVAK a.s.
- Vodárenské združenie Stredných Kysúc dohodne s budúcim koncesionárom taký
časový harmonogram realizácie, aby vzhľadom na schválený projekt rekonštrukcie
cesty III. triedy Kozov most – Lalíky boli v prvej etape stavby realizované stavebné
objekty dotknuté týmto projektom a to v čo najkratšom čase, za dodržania správnych
technologických postupov (napr. zhutňovanie po vrstvách)
- Vodárenské združenie Stredných Kysúc zaviaže koncesionára, aby zrealizoval
kanalizáciu v časti od Kozovho mosta po Lalíky najneskôr do konca apríla 2012.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva
v Oščadnici

zo dňa 27. 01 2011

číslo: 6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici s c h v a ľ u j e
v zmysle § 11 zákona o obecnom
zriadení vstup Obce Oščadnica do Združenia cestovného ruchu Oščadnica a podanie
prihlášky za riadneho člena združenia v zmysle platných stanov združenia.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

