ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 27. septembra 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 4. zasadnutí OZ je prítomných 11 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.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ p. Miroslav Wimmer a Mgr. Branislav
Stempin.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 4. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 4. 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 21.09.2018.
Hlasovanie o zmenách programu – doplniť ako bod č. 6. Návrh na preplatenie
nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2018.
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Prerokovanie zmeny v schválených úverových rámcoch vo väzbe na realizované projekty –
rozšírenie použitia.
Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
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5.
6.
7.
8.

Prerokovanie udelenia Ceny starostu obce p. Františkovi Šuškovi za výrazné športové
úspechy.
Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2018.
Diskusia.
Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

p. Miroslav Wimmer a Mgr. Branislav Stempin
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 20/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 20/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 20/2018:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 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.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:09 hod. dostavil poslanec OZ Mgr. Rudolf Matejiček.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 21/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 21/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 21/2018:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

3.
Prerokovanie zmeny v schválených úverových rámcoch
vo väzbe na realizované projekty – rozšírenie použitia.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s bodom rokovania č. 3. Starosta informoval prítomných,
že v súťažiach boli usporené peniaze na spolufinancovanie projektov. Rozšírenie účelu čerpania
úverových rámcov podlieha schváleniu OZ.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:15 hod. dostavil poslanec OZ MUDr. Ľudovít Cabuk.
Starosta predniesol stav čerpania schváleného úveru a možnosti dočerpania usporených financií.
Je potrebný najmä náter a oprava strechy kultúrneho domu. Sú taktiež evidované požiadavky na
opravu miestnych komunikácií v častiach obce, kde sa nebude realizovať kanalizácia. Návrh
zmeny v schválených úverových rámcoch vo väzbe na realizované projekty bol prerokovaný na
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zasadnutí obecnej rady a OR pri OZ ho odporúča schváliť. Starosta požiadal Mgr. Jána Brandisa,
hlavného kontrolóra obce, aby predniesol Správu k schváleniu rozšírenia účelu použitia úveru.
Starosta informoval prítomných poslancov, že zadlženie obce v roku 2011 bolo 1.836.882,- €
a k 27.09.2018 sa dlh podarilo znížiť na 486.162,- €. Splatené bolo cca 1.304.000,- € za osem
rokov fungovania.
ROZPRAVA:
PaedDr. Marek Dudiak sa opýtal, v akom stave je výstavba cyklotrasy.
Ing. Marián Plevko, starosta obce uviedol, že momentálne sa na cyklotrase realizujú podklady,
tie sú na 90% hotové, pripravujú sa obrubníky a budú nasledovať asfaltovacie práce.
PaedDr. Marek Dudiak sa informoval, či je pripravená nejaká medializácia.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že v rámci medializácie je potrebné zrealizovať
cyklodeň a propagáciu v rámci aktivít projektu.
KONIEC ROZPRAVY.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 22/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 22/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 22/2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4.
Prerokovanie Návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s.
v rámci realizácie stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 4 rokovania OZ. Jedná sa o zriadenie vecného
bremena na budovanie kanalizácia vodovodu na pozemkoch Obce Oščadnica. Tak ako aj občania
(cca 400 zmlúv), je potrebné aj zo strany Obce Oščadnica umožniť zriadenie vecného bremena
na pozemky. OR odporúča schváliť Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v rámci realizácie stavby
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“. Je to
zmluva o budúcej zmluve, samotná zmluva bude schválená až po dobudovaní kanalizácie.
ROZPRAVA:
p. Štefan Kubuš uviedol, že by bolo potrebné, aby sa pri realizácii kanalizácie uskutočnilo
zakopanie uzemnenia na verejnom osvetlení na nižnom konci.
KONIEC ROZPRAVY.
-3-

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 23/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 23/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 23/2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5.
Prerokovanie udelenia Ceny starostu obce p. Františkovi Šuškovi
za výrazné športové úspechy.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 rokovania OZ. Obci Oščadnica bola
doručená žiadosť o pridelenie jednorazového príspevku, nakoľko pán František Šuška vykazuje
veľmi dobré športové výsledky. Aktuálne sa pripravuje na majstrovstvá sveta. Takýmto
spôsobom by ho Obec Oščadnica mohla podporiť. OR pri OZ odporúča schválenie udelenia
Ceny starostu obce p. Františkovi Šuškovi za výrazné športové úspechy.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 24/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 24/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 24/2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

6.
Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2018.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 rokovania OZ. Na základe právnych
stanovísk nie je možné dovolenku prenášať. Alikvotná časť sa musí dočerpať, alebo je možné
čiastočné alebo úplné preplatenie nevyčerpanej časti.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 25/2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 25/2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 25/2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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7.
Diskusia
p. František Lipták sa informoval na pripojenie na káblovku v Lalíkoch.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že v lokalite Závozy a Lalíky sa dá pripojiť.
Mgr. Rudolf Matejiček sa informoval ohľadom ciest v Rovniach.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že je rezervovaný stroj „Turbo“ a akonáhle sa
uvoľní, tak ho využijeme.
p. Jozef Dráb sa opýtal na pamätník na Veľkej Rači, či by sa tam dala nejaká ceduľka.
RNDr. Anna Kozová informovala, že modré tabuľky na Kalváriu treba opraviť.

8.
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

p. Miroslav Wimmer
1. overovateľ

Mgr. Branislav Stempin
2. overovateľ
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