ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 14. mája 2018 o 14.00 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.
Starosta skonštatoval, že na 2. 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 ospravedlnil:
p. Marta Hamacková.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ RNDr. Anna Kozová a p. Štefan Trúchly.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 2. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 2. 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 09.05.2018.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:06 hod. dostavil poslanec OZ Ing. Štefan Vojtuš.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie žiadosti spol. SEVAK, a. s., Bôrická č. 1960, 010 57 Žilina o schválenie:
a)
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
b)
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzavretá podľa § 289 a nasl.
Obchodného zákonníka.
c)
Zmluva o nájme uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka.
4. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 pre projekt „Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ
Nižný koniec.“
5. Diskusia.
6. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

RNDr. Anna Kozová a p. Štefan Trúchly
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 7/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 7/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 7/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Ing. Marián Plevko, starosta obce skonštatoval, že uznesenia OZ sú priebežne plnené.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór obce predniesol Správu o plnení uznesení. Mgr. Ján Brandis,
hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných poslancov o potrebe zmeniť uznesenie č. 5/2017 zo
dňa 30.01.2017 a 28/2017 zo dňa 21.06.2017, nakoľko v nich došlo ku chybe v písaní. Starosta
upresnil, že chyba vznikla zaokrúhlením pri overovaní geometrického plánu na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore v Čadci.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 8/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 8/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 8/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Do rokovacej miestnosti sa o 14:13 hod. dostavil poslanec OZ MUDr. Ľudovít Cabuk.

3.
Prerokovanie žiadosti spol. SEVAK, a. s., Bôrická č. 1960, 010 57 Žilina o schválenie:
a)
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a na
základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach.
b)
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzavretá podľa § 289 a nasl.
Obchodného zákonníka.
c)
Zmluva o nájme uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s bodom rokovania č. 3. Cieľom je vyhlásiť spôsob
prevodu podľa osobitného zreteľa. Jedná sa o projekt „Zásobovanie a odkanalizovanie Stredných
Kysúc“. V obci sa bude budovať kanalizácia v rozsahu 26.876 m v hodnote 9.656.590,96 €
a 1.130 prípojok na kanalizačný zberač v hodnote 1.039.762,89 € a vodovod v rozsahu 16.374,42
m + 388 vodovodných prípojok v hodnote 365.494,32 € a vodovodné potrubie v hodnote
2676721,49 €. V rámci projektu má byť vybudovaná aj čerpacia stanica. Naša účtovná hodnota,
ktorú vedieme v účtovníctve je 526.796,23 €, osobitný zreteľ spočíva v tom, že kúpnou zmluvou
odovzdáme za symbolických 10 € tieto vodovody, aby SEVAK mohol v rámci projektu
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zásobovať do novootvorených potrubí, ktorých hodnota bude ďaleko prevyšovať účtovnú
hodnotu. Na predstavenstve SEVAK-u bol záväzok, že obce odovzdajú majetok vodovodu do
majetku SEVAK-u. II. tlakové pásmo je ešte v monitorovacom termíne do roku 2024, preto bude
len prenajaté v formou nájomnej zmluvy a taktiež bude zmluva o budúcej zmluve.
ROZPRAVA:
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, či sa kanalizácia bude robiť po úsekoch.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že v súčasnosti sa dokončuje vetva pri bielom
kríži a pokračovať vetvu do hora a potom smerom do Michajka. Oboznámil poslancov, že môžu
informovať občanov, že si môžu uzatvárať zmluvy na prípojky.
p. František Lipták sa opýtal, či vetva pôjde aj okolo MUDr. Cabuka.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že áno.
UKONČENIE ROZPRAVY.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 9/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 9/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 9/2018:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

12 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 pre projekt
„Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Nižný koniec.“
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 4 rokovania OZ. Žiadosť sa už podávala, ale
neboli sme úspešní. Teraz je nová výzva, projekt zahŕňa rekonštrukciu cvičebných priestorov,
rekonštrukciu elektroinštalácie a rekonštrukciu cvičebných priestorov a rekonštrukciu sociálnych
zariadení. Výška žiadosti je 112.625,36 € a spolufinancovanie je navrhnuté vo výške 20 %
(22.522,- €), aby bolo vyššie hodnotenie projektu.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 10/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 10/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 10/2018:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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5.
Diskusia

Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval prítomných, že aktuálne je schválený ďalší
projekt s názvom „Predchádzanie vzniku BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad)
produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica“.
Okrem toho je chválených 10.000,- € na rekonštrukciu budovy TJ Tatran – sociálne zariadenia.
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal na budovanie chodníkov – teraz pred stavbou kanalizáciou
by to bol asi problém.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že áno, lebo pri prípojkách by bola celá stavba
chodníkov rozbitá.
Ing. Štefan Vojtuš sa opýtal, či funguje služba SMS info.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že je to funkčné, ale momentálne je služba
nahradená aplikáciou „v obraze“.
p. Štefan Trúchly sa poďakoval za nové siete na ihrisku v Rovniach.

6.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.
Zápisnica podpísaná:
V Oščadnici dňa

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

RNDr. Anna Kozová
1. overovateľ

Štefan Trúchly
2. overovateľ
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