ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2016 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 poslancov.
Starosta skonštatoval, že na 5. zasadnutí OZ je prítomných 10 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:
RNDr. Anna Kozová, p. Marta Hamacková, p. Miroslav Wimmer.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu,
za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Ing. Gabriela Kuchajdíková a p. Štefan
Trúchly.
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 12.12.2016 o 15:00 hod.

Hlasovanie o zmenách programu:
1) zmena programu – na základe odporúčania Obecnej rady vyradiť z programu 5.
zasadnutia OZ bod číslo 8. Prerokovanie žiadosti p. Jozefa Šulgana, bytom
Oščadnica č. 1683, 023 01 Oščadnica, o kúpu časti parcely C-KN 2011/1
o výmere 197 m2 v k. ú. Oščadnica, zmena GP.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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2) zmena programu – na základe odporúčania Obecnej rady sa ako bod číslo 8
zaradí 8) Schválenie zrušenia zmluvy o založení záujmového združenia
právnických osôb „Vodárenské združenie Stredných Kysúc“. Zrušenie
uznesenia OZ č. 5/2011 zo dňa 27.01.2011 a 22/2013 zo dňa 27.9.2013.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

3) zmena programu – doplniť v bode číslo 3 rokovania OZ po e) Žiadateľ: Miestne
združenie cestovného ruchu Oščadnica, 023 01 Oščadnica č. 1808, IČO:
42055334, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017
vo výške 3.000,- € – Jánske ohne 2017.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4) zmena programu – ako bod č. 10. Schválenie menovania veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru Oščadnica.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5) zmena programu – ako bod č. 11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky
starostu obce za rok 2015.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017:
a) Žiadateľ: SKI TEAM Oščadnica, 023 01 Oščadnica 1851, IČO: 50486535,
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017 vo výške
12.000,- € – Podpora lyžiarskeho športu v obci Oščadnica,
b) Žiadateľ: ŠPORTCENTRUM Oščadnica, 023 01
Oščadnica 1808, IČO:
36374920, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017
vo výške 1.500,- € – Lyžiarske preteky o pohár starostu obce,
c) Žiadateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici, 023
01 Oščadnica, IČO: 00897019/517, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
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Obce Oščadnica v roku 2017 vo výške 800,- € – Dvojdňový turistický zraz JDS
v rámci Žilinského samosprávneho kraja,
d) Žiadateľ: Telovýchovná jednota Tatran Oščadnica, 023 01 Oščadnica, IČO:
30226236, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017
vo výške 9.000,- € – športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
e) Žiadateľ: Miestne združenie cestovného ruchu Oščadnica, 023 01 Oščadnica č.
1808, IČO: 42055334, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica
v roku 2017 vo výške 3.000,- € – Jánske ohne 2017
4. Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 Obce Oščadnica a jej RO.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Oščadnica.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v
nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu a obecných bytoch.
8. Schválenie zrušenia zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb
„Vodárenské združenie Stredných Kysúc“.
9. Prerokovanie žiadosti p. Františka Liptáka ml., bytom Oščadnica č. 1261, 023 01
o určenie náhradného miesta na umiestnenie septiku.
10. Schválenie menovania veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Oščadnica.
11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2015.
12. Diskusia.
13. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

Ing. Gabriela Kuchajdíková a p. Štefan Trúchly
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 26/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 26/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 26/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Ján Brandis predniesol správu o plnení uznesení, ktorá tvorí prílohu
zápisnice. Skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 27/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 27/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 27/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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3.
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v termíne boli doručené nasledovné žiadosti
o poskytnutie dotácie v roku 2017:
a) Žiadateľ: SKI TEAM Oščadnica, 023 01 Oščadnica 1851, IČO: 50486535,
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017 vo výške
12.000,- € – Podpora lyžiarskeho športu v obci Oščadnica,
b) Žiadateľ: ŠPORTCENTRUM Oščadnica, 023 01
Oščadnica 1808, IČO:
36374920, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017
vo výške 1.500,- € – Lyžiarske preteky o pohár starostu obce,
c) Žiadateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici, 023
01 Oščadnica, IČO: 00897019/517, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Obce Oščadnica v roku 2017 vo výške 800,- € – Dvojdňový turistický zraz JDS
v rámci Žilinského samosprávneho kraja,
d) Žiadateľ: Telovýchovná jednota Tatran Oščadnica, 023 01 Oščadnica, IČO:
30226236, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017
vo výške 9.000,- € – športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
e) Žiadateľ: Miestne združenie cestovného ruchu Oščadnica, 023 01 Oščadnica č.
1808, IČO: 42055334, žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica
v roku 2017 vo výške 3.000,- € – Jánske ohne 2017
Skonštatoval, že na zasadnutí OR pri OZ boli prerokované žiadosti od bodu a) po d).
Mgr. Dušan Poláček informoval prítomných o zámere občianskeho združenia SKI TEAM,
ktorým je predovšetkým obnovenie lyžovania v Oščadnici. Informoval, že momentálne je
prihlásených 32 detí z Oščadnice + 12 detí z okolitých obcí. Účelom dotácie je financovanie
základných potrieb (oblečenie, registrácia). Každý rodič sa musí spolupodieľať na financovaní
tohto športu, rozpočet tvorí prílohu zápisnice. Tréningový proces je na 6 mesiacov (vrátane
využívania telocvične).
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že Obec zatiaľ podporuje toto združenie tak, že
sa podieľa na financovaní dvoch trénerov.
Mgr. Dušan Poláček oboznámil prítomných, že dotácia by mala slúžiť na zníženie nákladov
rodičov, aby ich deti mohli plnohodnotne trénovať.
ROZPRAVA:
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, kde tie peniaze konkrétne pôjdu.
Mgr. Dušan Poláček informoval, že sú rôzne skupiny detí, tie najtalentovanejšie môžu byť
zaradené na celoslovenskú úroveň pretekania. Musia byť zaregistrované, platí sa štartovné, je
potrebný nákup oblečenia (ak by sa schválila dotácia, bola by polovica ceny oblečenia uhradená
z dotácie). Rodičia detí sa taktiež podieľajú na spolufinancovaní tohto športu.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že oblečenie bude plniť marketingovú funkciu,
oblečenie bude ušité s logom obce. Bola by to dobrá reklama obci, a jednak by sa uľahčilo
financovanie športu rodičom.
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Mgr. Branislav Stempin skonštatoval, že treba týmto ľuďom poďakovať, že niečo také
rozbehli.
p. František Lipták skonštatoval, že treba osloviť aj iné obce, odkiaľ sú ostatné deti.
Mgr. Dušan Poláček informoval, že aj ostatní starostovia okolitých obcí boli oslovení. Čadca
chce byť členom združenia, chce ho aj podporovať. Taktiež obec Skalité a Zborov nad Bystricou
chcú spolupracovať.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že predložená žiadosť o dotáciu bola vo výške
12.000,- €, Obecná rada pri OZ odporúča schváliť 7.000,- €.
PaedDr. Marek Dudiak informoval, že Obec môže financovať max. 50 % z rozpočtu
organizácie.
KONIEC ROZPRAVY.
Hlasovanie o návrhu OR pri OZ – schváliť žiadateľovi: SKI TEAM Oščadnica, 023 01
Oščadnica 1851, IČO: 50486535, dotáciu z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2017 vo výške
7.000,- € na podporu lyžiarskeho športu v obci Oščadnica.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 28/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 28/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 28/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4.
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 Obce Oščadnica a jej RO.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s bodom rokovania č. 4. Skonštatoval, že Návrh rozpočtu
na roky 2017 - 2019 Obce Oščadnica a jej RO bol zverejnený na internetovej stránke obce
a vyvesený na Úradnej tabuli obce dňa 30.11.2016. Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce
predniesol stanovisko k Návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019 Obce Oščadnica a jej RO. Starosta
obce prečítal uznesenie OR pri OZ, ktorá odporúča Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 Obce
Oščadnica a jej RO schváliť v predloženom znení.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 29/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 29/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 29/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na
internetovej stránke obce a vyvesený na Úradnej tabuli obce dňa 30.11.2016. V zákonnej lehote
boli dňa 09.12.2016 k predmetnému návrhu doručené pripomienky od Mgr. Jána Brandisa,
hlavného kontrolóra obce. Pripomienky boli prejednané na zasadnutí OR pri OZ dňa 13.12.2016,
Obecná rada pri OZ doručených pripomienkam vyhovela. Obecná rada vo svojom uznesení č.
36/2016 zo dňa 13.12.2016 odporučila OZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so
zapracovanými pripomienkami. Poslanci boli oboznámení s vyhodnotením pripomienok dňa
13.12.2016 emailom, MUDr. Cabuk 14.12.2016 osobne.
Doručené pripomienky od Mgr. Jána Brandisa, hlavného kontrolóra obce:
v § 12 – sadzba dane z bytov – v písm. a) je stanovená sadzba za daň z bytov „slúžiacich
na bývanie a na individuálnu rekreáciu“. Na účely zákona č. 582/2004 Z. z. sa však byt,
ktorý sa používa na iné účely ako na bývanie považuje za nebytový priestor. Podľa môjho
názoru je tak byt, slúžiaci na individuálnu rekreáciu nebytovým priestorom. Navrhujem
preto zmeniť bod a) tak, že v ňom ponecháte len sadzbu dane za byty,
v § 24 – daň za ubytovanie – navrhujem v tomto ustanovení vymenovať ubytovacie
zariadenia v zmysle § 37 zákona,
v § 26 – sadzby dane za ubytovanie – zákon č. 582/2004 Z. z. umožňuje obci určiť vo
VZN rôzne sadzby dane pre časti obce alebo pre jej katastrálne územia. Zákon
neumožňuje stanoviť rôzne sadzby dane v závislosti od typu ubytovacieho zariadenia,
preto podľa môjho názoru nie je možné mať ju upravenú tak, ako to je vo VZN v § 26.
Hlasovanie o zapracovaní pripomienok do textu Všeobecne záväzného nariadenia o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Hlasovanie o VZN 1612/2016/1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 30/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 30/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 30/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že iniciátorom tohto VZN bol PaedDr. Marek Dudiak,
poslanec OZ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Oščadnica bol zverejnený na internetovej stránke obce a vyvesený na Úradnej
tabuli obce dňa 30.11.2016. V zákonnej lehote neboli k predmetnému návrhu doručené
pripomienky. Obecná rada vo svojom uznesení č. 37/2016 zo dňa 13.12.2016 odporučila OZ
schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Oščadnica v predloženom znení.
PaedDr. Marek Dudiak informoval, že predmetný návrh bol vypracovaný preto, aby boli
zjednotené pravidlá na prideľovanie dotácií. Toto VZN má zapracované prísnejšie podmienky na
poskytovanie dotácie, žiadosť musí byť podaná do 15.11., aby bola vytvorená rezerva
v rozpočte. Vo vyhodnotení musí byť jasne zdokladované čerpanie.
p. František Lipták sa opýtal, ako sa bude vedieť určiť, komu sa dotácia dá, komu nie, keď
budúci rok bude napr. 10-15 žiadostí.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že žiadosti musia byť preto predložené do
15.11., aby sa dalo do konca určiť, komu a koľko môže Obec poskytnúť.
p. Štefan Trúchly sa opýtal, či do týchto žiadostí sa zahŕňajú aj opravy ciest od fyzických osôb.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že o dotáciu môžu žiadať len subjekty.
Hlasovanie o VZN 1612/2016/2 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Oščadnica.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Z miestnosti odišiel p. Štefan Kubuš (telefonát).
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 31/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 31/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 31/2016:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

9 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
a kritériách prideľovania bytov v nájomných bytových domoch
postavených s podporou štátu a obecných bytoch.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Obci Oščadnica bolo odporúčané prijať VZN
o prideľovaní bytov. Informoval, že Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach a
kritériách prideľovania bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu a
obecných bytoch bol zverejnený na internetovej stránke obce a vyvesený na Úradnej tabuli obce
dňa 30.11.2016. V zákonnej lehote neboli k predmetnému návrhu doručené pripomienky.
Obecná rada vo svojom uznesení č. 38/2016 zo dňa 13.12.2016 odporučila OZ schváliť Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v nájomných
bytových domoch postavených s podporou štátu a obecných bytoch v predloženom znení.
Mgr. Branislav Stempin sa spýtal, koľkých bytov sa toto VZN týka.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že VZN sa týka bytov nad požiarnou zbrojnicou,
bytovky č. 171 a „Starej fary“. Pri vyhotovovaní nových zmlúv sa už bude zohľadňovať toto
VZN.
Do miestnosti sa vrátil p. Štefan Kubuš.
Hlasovanie o VZN 1612/2016/3 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v
nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu a obecných bytoch.
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 32/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 32/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 32/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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8.
Schválenie zrušenia zmluvy o založení záujmového združenia
právnických osôb „Vodárenské združenie Stredných Kysúc“.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Uznesením OZ č. 5/2011 zo dňa 27.01.2011 bola
schválená zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb „Vodárenské združenie
Stredných Kysúc“. Na základe tohto uznesenia bola dňa 28.1.2011 uzatvorená zmluva o založení
záujmového združenia právnických osôb. Dňa 28.1.2011 boli prijaté stanovy záujmového
združenia právnických osôb. Obvodný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy
rozhodnutím zo dňa 22.3.2011 číslo 2011/03839/3FR zapísal dňom 22.3.2011 do registra
záujmových združení právnických osôb pod číslom OVVS/ZZ-PO-1/11 Vodárenské združenie
Stredných Kysúc. Zo zmluvy o založení záujmového združenia a zo stanov tohto záujmového
združenia vyplýva, že zmluvné strany založili záujmové združenie za účelom zabezpečenia
výstavby vodovodu a kanalizácie. Zmluvnými stranami sú mesto Krásno nad Kysucou a obce
Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou a Oščadnica. Účel pre ktorý bolo záujmové združenie
právnických osôb založené sa naplnil, preto sa navrhuje, aby zmluva o založení záujmového
združenia bola zrušená. Toto uznesenie o zrušení zmluvy o založení záujmového združenia
neprinesie následok v podobe pohľadávok, ktoré by zaťažili obecnú pokladnicu. Aktuálne
projekt odkanalizovania obce je riešený prostredníctvom spoločnosti SEVAK. Obec Oščadnicu
čaká v najbližšom období výstavba gravitačnej kanalizácie + 16 km nových vodovodov.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 33/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 33/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 33/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

9.
Prerokovanie žiadosti p. Františka Liptáka ml., bytom Oščadnica č. 1261,
023 01 o určenie náhradného miesta na umiestnenie septiku.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obci bola doručená žiadosť p. Františka Liptáka ml.,
bytom Oščadnica č. 1261, 023 01 o určenie náhradného miesta na umiestnenie septiku. Jedná sa
o odkanalizovanie starých potravín „Zdroj“. V prípade, že táto žumpa (v strede parkoviska)
prestane slúžiť, je tu žiadosť na vyčlenenie náhradného miesta, ktoré nebude obmedzovať bežné
užívanie pozemku. Obecná rada pri OZ prerokovala tento bod na svojom zasadnutí a odporúča
dať vyhotoviť GP pre zriadenie vecného bremena a následne prerokovať na zasadnutí OZ.
p. František Lipták informoval, že pred 45 rokmi sa postavili obecné potraviny a v tej rokline
vedľa cesty bola žumpa. Po rozšírení parkoviska zostala žumpa v strede cesty. Do budúcnosti sa
môže stať, že žumpa bude nefunkčná. Mala by sa tam v prípade potreby vybudovať nová žumpa.
Z nového penziónu má samostatnú žumpu, ale zo starej časti, aby bola odkanalizovaná.
Ing. Štefan Vojtuš informoval, že musí tam byť vecné bremeno na ten účel a keď sa vybuduje
kanalizácia, tak sa zruší vecné bremeno.
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 34/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 34/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 34/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
9 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (p. Lipták)

10.
Schválenie menovania veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na výročnej členskej schôdzi bol za veliteľa DHZ
menovaný p. Štefan Ceniga. Pán Ceniga spĺňa kvalifikačné podmienky, má skúsenosti a je
ochotný ďalej pracovať. Veliteľa DHZ ratifikuje OZ. Je to potrebné pre plnenie zákonných
povinností a fungovania samotného DHZ Oščadnica.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 35/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 35/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 35/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

11.
Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2015.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje
§ 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest. Starosta obce informoval, že z pracovných dôvodov nie je možné vyčerpať za
rok 2015 celkom 8 dní.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 36/2016.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 36/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 36/2016:
Prítomní:
10 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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12.
Diskusia
Ing. Marián Plevko, starosta obce poďakoval a odovzdal MUDr. Ľudovítovi Cabukovi
ďakovnú plaketu pri príležitosti 30. výročia pôsobenia vo funkcii všeobecného lekára v obci
Oščadnica.
PaedDr. Marek Dudiak sa informoval, či bude možné riešiť súbežne s kanalizáciou aj optiku.
Taktiež informoval, že by bolo vhodné znovu umiestniť pod Kalváriu retardéry.
MUDr. Ľudovít Cabuk predniesol požiadavku na osadenie dopravného značenia „zákaz státia“
pri „Starej fare“ pri kostole.
Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval, že v súvislosti s optikou aktuálne komunikuje
so spoločnosťou VARES, ktorej časť preberá spol. Slovanet. Je nevyhnutné, aby sa celá sieť
káblovej televízie zmodernizovala.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta OcÚ informoval, že v budúcnosti bude potrebné zakúpiť
multifunkčné nákladné auto.

13.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

Zápisnica podpísaná:
V Oščadnici dňa 16.12.2016

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

Ing. Gabriela Kuchajdíková
1. overovateľ

p. Štefan Trúchly
2. overovateľ
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