UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OŠČADNICI
č. 44/2019 – č. 51/2019 zo dňa 16.12.2019
UZNESENIE OZ č. 44/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici s c h v a ľ u j e
a) návrh Programu 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

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.
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“.
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.
Odpísanie nedokončených investícií do operatívnej evidencie obce.
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok a záväzkov.

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.

9. Diskusia.
10. Záver.
b) zapisovateľa zápisnice prednostu Obecného úradu Ing. Petra Zeljenku.
c) overovateľov zápisnice Ing. Gabrielu Kuchajdíkovú a p. Štefana Kubuša.
UZNESENIE OZ č. 45/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
OZ.

b e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesení

UZNESENIE OZ č. 46/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
b)
berie na vedomie
1)
doručené pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2020.
2)
vyhodnotenie pripomienok vykonané Obecnou radou pri OZ v Oščadnici
dňa 12.12.2019.

c)

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 č.
1612/2019 v zmysle schválených zmien.

UZNESENIE OZ č. 47/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
p r e r okoval o
predloženú žiadosť Ing. Vladimíra Kočara a manželky Vlasty, bytom Radničné nám. 29,
Bardejov o zámenu pozemku – C-KN 6654/8 o výmere 25 m² v k. ú. Oščadnica
vytvorenej GP č. 9/2019 Geoslužba - Milan Šimanica, Oščadnica 116 – vo vlastníctve
Obce Oščadnica za pozemok C-KN 13960/15 o výmere 45 m² v k. ú. Oščadnica, vlastník
Ján Zagrapan, bytom Oščadnica č. 146.
b)
b e r i e n a v e d o m i e,
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici.
c)
s c h v a ľ u j e
prevod parcely C-KN 6654/8 o výmere 25 m² v k. ú. Oščadnica vytvorenej GP č. 9/2019
Geoslužba - Milan Šimanica, Oščadnica 116 – vo vlastníctve Obce Oščadnica z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevod pozemkov nasledovnou zámenou:
C-KN 6654/8 o výmere 25 m² v k. ú. Oščadnica vytvorenej GP č. 9/2019
Geoslužba - Milan Šimanica, Oščadnica 116 vo vlastníctve Obce Oščadnica sa
prevádza v prospech Ing. Vladimíra Kočara a manželky Vlasty, bytom Radničné
nám. 29, Bardejov.
C-KN 13960/15 o výmere 45 m² v k. ú. Oščadnica, vlastník Ján Zagrapan, bytom
Oščadnica č. 146 sa prevádza v prospech Obce Oščadnica
ako prevod majetku podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejnoprospešný účel –
osadenie polopodzemného kontajnera pre lokalitu „Košarky“.
UZNESENIE OZ č. 48/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
ponuku p. Jozefa Mosora, Oščadnica 1486, 023 01 o odpredaj pozemku C-KN č.
6622 – orná pôda o výmere 276 m² v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica.
b)
berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici.
c)
schvaľuje
kúpu pozemkov C-KN č. 6622 – orná pôda o výmere 276 m² v k. ú. Oščadnica od
p. Jozefa Mosora, Oščadnica 1486, 023 01 za cenu určenú v znaleckom posudku
pre pozemok C-KN č. 6626 v k. ú. Oščadnica za účelom rozšírenia areálu
miestneho cintorína.
UZNESENIE OZ č. 49/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
odpísanie nedokončených investícií do operatívnej evidencie obce
Názov
Rodinný dom Gavlák - pozemok, odstan. Dom
Rozšírenie vodov. Siete PL-SR-GWB
PD - povodňové stupne
PD - rozš. Vod. Siete PL a SR
PD -Turis.spol. Rajca, Ošč., Zborov
PD protipož. ochr. lesov Veľká Rača
PD - Domov sociál. Služieb Oščadnica
Projekt PHARE- Revital. Námestia
PD - ZŠ NK - zníž. Energ.náročnosti
PD Environm.fond - voda

Rok obstarania
Pred rokom 2010
2011
Pred rokom 2010
Pred rokom 2010
Pred rokom 2010
Pred rokom 2010
Pred rokom 2010
Pred rokom 2010

Čiastka v eur
39832,7
176925,85
13277,57
3382,53
1382,53
1382,53
18068,09
121933,34
29932,55
3319,4

b)
c)

PD - Ochrana ovzdušia
PD - Tok Oščadnica - rekonštrukcia
PD - protipov. Úpr. Toku Dedovka
PD - OU Oščadnica - staveb. Úpravy
PD Revital. Krajiny v obci Oščadnica 2.RP
PD Rekonštr. Telocvične ZŚ s MŠ
spolu

6663,1
3000
150
9000
1500
4200
433950,20

berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 12.12.2019.
schvaľuje
odpísanie nedokončených investícii z majetku obce v celkovej hodnote 433 950,20
eur podľa predloženého zoznamu ako majetok, ktorý neprináša obci Oščadnica
budúce ekonomické úžitky alebo využiteľný potenciál.

UZNESENIE OZ č. 50/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)

prerokovalo
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok a záväzkov:

b)

berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 12.12.2019.
sc h vaľ uj e
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok a záväzkov:

c)

Nevymožiteľné pohľadávky za zaniknuté firmy:
MIROS Bau s.r.o. dlh na nájme vo výške 10258,03 eur
Miros Bau s.r.o. dlh za vodu vo výške 43,81 eur
OTP s.r.o. dlh na nájme vo výške 745,93 eur
Odpísanie záväzkov obce:
Lušňák Marián – dobropis za vodu – vyúčtovanie r. 2011 vo výške 2,90 eur
Banetková Mária – dobropis za vodu – vyúčtovanie r. 2011 vo výške 2,90 eur
Smolka Štefan 171, - vyúčtovanie za byt 3,29 eur
Odpísanie pohľadávok obce pre úmrtie:
Maslák František - nedoplatok 66,39 eur
Jozef Hromádka 1105,80 eur
Tabačárová Janka - nedoplatok 433,17 eur
Tabačárová Janka - fa za vyúčtovanie vody 7,79 eur
UZNESENIE OZ č. 51/2019 zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
ponuku 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.
b)
berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 12.12.2019.
c)
schvaľuje

kúpu pozemkov:
1.
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 od
Vlasty Plaštiakovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 627, 023 03;
2.
CK-N č. 2139/9 – trvalý trávny porast o výmere 9 m² v k. ú. Oščadnica od
Márie Backovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 580, 023 03;
3.
CK-N č. 2139/10 – trvalý trávny porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica
od Martina Magoča, bytom Horné Obdokovce 43, 956 08;
4.
CK-N č. 2139/11 – trvalý trávny porast o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica
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.

