UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OŠČADNICI
č. 17/2020 – č. 23/2020 zo dňa 25.09.2020
UZNESENIE OZ č. 17/2020 zo dňa 25.09.2020

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

4.

5.
6.
7.
8.
9.
b)
c)

Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie žiadosti p. Milana Poláčka a p. Márie Poláčkovej, obaja bytom Okružná
111/10, 022 01 Čadca o odkúpenie parcely C-KN č. 730/3 vytvorenej z parcely 730 v k. ú.
Oščadnica.
Prerokovanie žiadosti Farnosti Oščadnica, so sídlom Oščadnica o výmenu pozemku
E-KN 3782/1 o výmere 90 m² v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica za
pozemok C-KN 3898/2 o výmere 18 m² v k. ú. Oščadnica a pozemok C-KN 3897/4
o výmere 62 m² v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Farnosti Oščadnica.
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020 na
Ministerstvo financií SR.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie
účelových energetických auditov“.
Diskusia.
Záver.
zapisovateľa zápisnice prednostu Obecného úradu Ing. Petra Zeljenku.
overovateľov zápisnice p. Štefana Kubuša a Mgr. Rudolfa Matejička.

UZNESENIE OZ č. 18/2020 zo dňa 25.09.2020

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. 19/2020 zo dňa 25.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a) p r e r o k o v a l o
žiadosť p. Milana Poláčka a p. Márie Poláčkovej, obaja bytom Okružná 111/10, 022 01
Čadca o odkúpenie parcely C-KN č. 730/3 vytvorenej z parcely 730 v k. ú. Oščadnica.
b) b e r i e n a v e d o m i e
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 21.09.2020.
c) s c h v a ľ u j e
spôsob prevodu pozemku – parcely C-KN č. 730/3 o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica
vytvorenej GP č. 121/2020, vyhotoveným Geodézia Sever, s. r. o., Raková 1580, formou
odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom na to, že sa jedná o pozemok,
ktorý je pre obec nepotrebný, tvorí breh potoka, pretekajúceho cez súkromné pozemky
a vlastníci súkromných pozemkov p. Poláček a p. Poláčková zabezpečili ich úpravu na
vlastné náklady. Kúpna cena pozemku C-KN č. 730/3 o výmere 14 m² v k. ú. Oščadnica
bude určená v znaleckom posudku. Do doby výmazu záložného práva v prospech SACR
bude pri schválení prevodu uzatvorená zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy.

UZNESENIE OZ č. 20/2020 zo dňa 25.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
predloženú žiadosť Farnosti Oščadnica, so sídlom Oščadnica o výmenu pozemku E-KN
3782/1 o výmere 90 m² v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
b)
berie na vedomie
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici zo dňa 21.09.2020.
c)
sc h vaľ uj e
spôsob prevodu zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to parcely
E-KN 3782/1 o výmere 90 m² v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce za parcely
C-KN 3897/4 o výmere 62 m² v k. ú. Oščadnica a C-KN 3898/2 o výmere 18 m² v k. ú.
Oščadnica, vlastník Farnosť Oščadnica, so sídlom Oščadnica vytvorenej GP č. 33/2019,
vyhotoveným Geoslužba – Milan Šimanica, Oščadnica 116, pričom dôvodom hodným
osobitného zreteľa je zámena pozemku, ktorý slúži ako hlavný prístup k suterénom
budovy farského úradu č. s. 1717 za pozemok, na ktorom je vybudovaná verejnoprospešná stavba – chodník.
UZNESENIE OZ č. 21/2020 zo dňa 25.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica.
b)
b e r i e n a v e d o m i e,
1)
že k predloženému Návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
č: 28062016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Oščadnica neboli doručené žiadne pripomienky.
2)
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici.
c)
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica
v predloženom znení.
UZNESENIE OZ č. 22/2020 zo dňa 25.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020 na Ministerstvo financií SR.
b)
berie na vedomie
1. Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici zo dňa 21.09.2020.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Oščadnica k prijatiu návratných zdrojov
financovania.
c)
schvaľuje
1.
podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020 na Ministerstvo financií SR
v sume 116.000,- €.
2.
prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 116.000,- € v zmysle
podmienok poskytnutia návratných finančných výpomocí obciam a VÚC na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020.
d)
splnomocňuje
starostu obce k vykonaniu zmien rozpočtu v súvislosti s prijatím návratnej finančnej
výpomoci 2020.

UZNESENIE OZ č. 23/2020 zo dňa 25.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici
a)
prerokovalo
podanie žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie účelových energetických
auditov“.
b)
berie na vedomie
Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici zo dňa 21.09.2020.
c)
schvaľuje
1.
zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie účelových
energetických auditov“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53,
prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky
typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej
mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny
klímy 4.4.1.Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich
s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
2.
schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov
v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR
z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR je : 2.900 Eur s DPH.
d)

e)

berie na vedomie
nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré
sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 neoprávneným výdavkom, a to:
vypracovanie žiadosti a verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb.
poveruje
starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu
žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

