ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 13. marca 2019 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 1. 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.
Účasť ospravedlnili : Mgr. Rudolf Matejíček, RNDr. Anna Kozová
Za zapisovateľku zápisnice starosta určil Mgr. Veroniku Lokšovú, pracovníčku Obecného
úradu, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ p. Štefan Trúchly a p. Miroslav
Wimmer.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu 1. zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu 1. 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 06.03.2019.
Návrhy, pripomienky k programu.
1) zmena programu – doplniť ako bod č. 2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
Hlasovanie o zmene:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2) zmena programu – doplniť ako bod č. 10. Prerokovanie kúpy pásového minibagra
pre potreby obce Oščadnica.
Hlasovanie o zmene:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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3) zmena programu – doplniť ako bod č. 11. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie
NFP k projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v obci Oščadnica.
Hlasovanie o zmene:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

PROGRAM:
1.
2.
3.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2019:
Žiadateľ/Adresa
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia
023 01 Oščadnica 1377
Telovýchovná jednota Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica 10051
Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 1377
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca
Obecný športový klub Fair – Play
Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01
Miestne združenie CR Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808

IČO

Požadovaná
výška dotácie

50486535

8.000,- €

00897019/517

800,- €

7. ročník športových hier osôb so
zdravotným postihnutím a seniorov

30226236

18.100,- €

športová činnosť TJ Tatran Oščadnica
(futbalový oddiel 12.000,- € a turistický
oddiel 6.100,- €)

126649790056

900,- €

13. ročník benefičného koncertu „Od
srdca k srdcu“

42392039

2.000,- €

31940773

500,- €

42225728

5.000,- €

Činnosť klubu na rok 2019

40055334

5.000,- €

Jánske ohne

Názov účelu
Podpora zjazdového lyžovania
členov SKI TEAM Oščadnica

pre

Hokej - Oščadnica Bruins
45. ročník Kysuckého maratónu

Voľba členov do obecných komisií.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe
určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 2011/51 v k. ú. Oščadnica.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parciel C-KN č. 1631/2, C-KN č. 1631/4, C-KN č. 1642/5, CKN č. 1701/11 v k. ú. Oščadnica.
Prerokovanie žiadosti spoločnosti Ha Real, s. r. o., so sídlom Oščadnica 1537 o odpredaj
pozemku C-KN č. 5077/8 v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica za 1,- €.
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici.
Prerokovanie kúpy pásového minibagra pre potreby obce Oščadnica.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej
stratégie v obci Oščadnica.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Diskusia.
Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Štefan Trúchly a p. Miroslav Wimmer
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mgr. Veronika Lokšová, pracovníčka OcÚ
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 1/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 1/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 1/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 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.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 2/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 2/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 2/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

10 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

3.
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica v roku 2019.
Starosta obce informoval prítomných o doručených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Obce Oščadnica v roku 2019. Informoval, že OR pri OZ odporúča schváliť dotácie z rozpočtu
Obce Oščadnica v roku 2019 nasledovne:
Žiadateľ/Adresa
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

SKI TEAM Oščadnica
023 01 Oščadnica 1851
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia
023 01 Oščadnica 1377
Telovýchovná jednota Tatran
Oščadnica
023 01 Oščadnica 10051
Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Oščadnica
023 01 Oščadnica 1377
Nádej pre budúcnosť
023 01 Oščadnica 1338
Klub Kysuckého maratónu Čadca
A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca
Obecný športový klub Fair – Play
Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01
Miestne združenie CR Oščadnica
023 01 Oščadnica 1808

IČO

Požadovaná
výška dotácie

Odporúčaná výška dotácie
OR pri OZ v Oščadnici

50486535

8.000,- €

6.500,- €

00897019/517

800,- €

800,- €

30226236

18.100,- €

12.000,- € (futbalový oddiel)
4.000,- € (turistický oddiel)

126649790056

900,- €

900,- €

42392039

2.000,- €

1.500,- €

31940773

500,- €

300,- €

42225728

5.000,- €

nevyhovieť

40055334

5.000,- €

nevyhovieť
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ROZPRAVA:
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. uviedol, že bude potrebné do budúcna pouvažovať o vyňatí TJ
Tatran z dotácií a dať ich do inej kapitoly, aby sa dotácie nemíňali účinku.
Do rokovacej miestnosti sa o 14:20 hod. dostavil poslanec OZ p. František Lipták.
Hlasovanie o návrhu OR pri OZ:
Prítomní:
Za :
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
9 poslancov
0 poslancov
2 poslanci (p. Lipták, Ing. Kucharčík)

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 3/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 3/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 3/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (p. Lipták)

4.
Voľba členov do obecných komisií.
Starosta obce informoval prítomných o bode rokovania č. 4 zasadnutia OZ. Informoval, že od
predsedov komisií boli doručené návrhy členov nasledovne:
Sociálna komisia - predsedkyňa p. Marta Hamacková
sekretárka Jozefa Liptáková
Peter Mosor
Martina Kučáková
Katarína Šulganová
Margita Liptáková
Darina Homolová
Komisia kultúry - predseda Mgr. Rudolf Matejíček
sekretárka Jozefa Liptáková
Radoslav Kohut
Peter Svrček
Peter Lupták
Veronika Mačuhová
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - predseda Ing. Štefan Vojtuš
sekretár Ing. Peter Zeljenka
Ing. Marián Kucharčík
František Lipták
PaedDr. Patrik Špalek
Jozef Dráb
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Komisia športu a cestovného ruchu - predseda Ing. Marián Kucharčík
sekretár Radoslav Kohut
Ing. Štefan Vojtuš
Michal Šulgan
Juraj Michalík
Martin Kučerík
Ing. Štefan Vojtuš navrhol, aby sa o každej komisii hlasovalo samostatne, o všetkých členoch
naraz a verejne.
Hlasovanie o návrhu Ing. Štefana Vojtuša:
Hlasovať o každej komisii samostatne, o všetkých členoch naraz a verejne
Prítomní:
11 poslancov
Za :
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Sociálna komisia - predsedkyňa p. Marta Hamacková
sekretárka Jozefa Liptáková
Peter Mosor
Martina Kučáková
Katarína Šulganová
Margita Liptáková
Darina Homolová
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Komisia kultúry - predseda Mgr. Rudolf Matejíček
sekretárka Jozefa Liptáková
Radoslav Kohut
Peter Svrček
Peter Lupták
Veronika Mačuhová
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - predseda Ing. Štefan Vojtuš
sekretár Ing. Peter Zeljenka
Ing. Marián Kucharčík
František Lipták
PaedDr. Patrik Špalek
Jozef Dráb
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Hlasovanie o návrhu:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Komisia športu a cestovného ruchu - predseda Ing. Marián Kucharčík
sekretár Radoslav Kohut
Ing. Štefan Vojtuš
Michal Šulgan
Juraj Michalík
Martin Kučerík
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 4/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 4/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 4/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

5.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe
určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 5 rokovania OZ. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za
poskytované sociálne služby bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 25.02.2019. Dôvodom
úpravy tohto VZN bola výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorá bola doteraz
1,- €. Vzhľadom na navýšenie mzdových nákladov v rozsahu 15 – 20 % v závislosti od praxe
a zaradenia do tried a ďalšie nároky – ako rekreačné preukazy a počtu opatrovateliek, vzišiel
návrh, ktorý navyšuje výšku úhrady na 2,50 €.
K tomuto návrhu boli v zákonnej lehote doručené pripomienky PaedDr. Mareka Dudiaka LL.M.,
ktoré boli na zasadnutí OR pri OZ vyhodnotené ako opodstatnené.
Pripomienky PaedDr. Mareka Dudiaka, LL.M. k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované
sociálne služby:
Výška úhrady za poskytované úkony v zmysle prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov by pri zvýšení poplatku mala
pokryť 50% ekonomicky oprávnených nákladov na 1 prijímateľa opatrovateľskej služby.
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§3 ods. 12. VZN – „O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za Obec Oščadnica ako
správny orgán starosta obce v zmysel ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov“
a § 7 ods. 4 VZN „K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej zmluvy fyzická
osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ - zmysle zákona
o eGovermente a zníženia administratívnej zaťaženosti, kde platí princíp, že ak správny orgán
disponuje dokladom, nevyžaduje ho od občana, navrhujem zmenu:
§7 ods. 4 „K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej zmluvy fyzická osoba
na výzvu priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.“
Doplniť za § 4 ods. 3
§4 ods. 4 - „Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec Oščadnica prostredníctvom svojich
zamestnancov, opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú v zmysle zákonníka
práce. Obec dbá, aby túto službu vykonávali na plný pracovný úväzok realizáciou výkonu
opatrovateľskej služby u viacerých opatrovaných.“
§4 ods. 5 - „Opatrovateľom je v zmysle § 84 bod 8. písm. a) až e) zákona č. 448/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba, ktorá:
a)
má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
má úplné stredné odborné vzdelávanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c)
má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
e)
absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.“
Doplniť za §7 ods. 6
§ 7 ods. 7 - „Obec môže v zmysle § 74 bod 14.písm a) až e) zákona č. 448/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednostranne vypovedať zmluvy o
poskytovaní opatrovateľskej služby len z týchto dôvodov:
a)

b)
c)
d)
e)

prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím
narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté
dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby
alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok o poskytovaní opatrovateľskej
služby bodu 6 tohto VZN
je zmenený účel poskytovanej opatrovateľskej služby tak, že zotrvanie na zmluve o
poskytovaní opatrovateľskej služby by pre obec znamenalo zrejmú nevýhodu,
obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu,
prijímateľ opatrovateľskej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva opatrovateľskú službu
po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, za vážny dôvod sa považuje
najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.“
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Dňa 08.03.2019 bolo na rokovaní Obecnej rady pri OZ vykonané vyhodnotenie pripomienok
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe
určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby a OR pri OZ navrhla pripomienkam
vyhovieť, zapracovať pripomienky do VZN. OR pri OZ odporúča po zapracovaní pripomienok
VZN schváliť.
Ing. Štefan Vojtuš informoval prítomných, že na zasadnutí OR pri OZ sa neriešila výška
úhrady, tá vychádzala zo schválenej sumy v rozpočte a keďže došlo k navýšeniu miezd, tá
pôvodná výška 1,- € nevychádzala na doplatok. Suma 2,50 € je zdôvodnená.
Ing. Marián Plevko, starosta informoval, že po roku sa stanovuje výška oprávnených nákladov
na hodinu OS, za rok 2018 je to 5,46 €/1 hod. Suma 2,50 € nie je ani polovica z oprávnených
nákladov v roku 2018. Tieto náklady sa zvyšujú a za január 2019 už budú náklady podstatne
vyššie.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. uviedol, že Obec Oščadnica má viac ako 50 zamestnancov,
preto musí poskytnúť príspevok na rekreáciu aj pre opatrovateľov, čo je prakticky 270,- € ročne
pre každého opatrovateľa. Aj VZN v okolí prihliadajú na tieto náklady, preto by úhrada mala
tvoriť aspoň 50% oprávnených nákladov.
p. František Lipták sa opýtal, či nárok na rekreačný poukaz patrí aj poslancom OZ.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, nie, lebo poslanci nie sú v postavení zamestnanca.
Hlasovanie OZ o pripomienkach:
Pripomienka: k § 3 ods. 12. VZN
„O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za Obec Oščadnica ako správny orgán
starosta obce v zmysel ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov“
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za :
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Pripomienka: Doplniť za § 4 ods. 3
§4 ods. 4 - „Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec Oščadnica prostredníctvom svojich
zamestnancov, opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú v zmysle
zákonníka práce. Obec dbá, aby túto službu vykonávali na plný pracovný úväzok realizáciou
výkonu opatrovateľskej služby u viacerých opatrovaných.“
§4 ods. 5 - „Opatrovateľom je v zmysle § 84 bod 8. písm. a) až e) zákona č. 448/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba, ktorá:
a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) má úplné stredné odborné vzdelávanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.“
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Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za :
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Pripomienka: k § 7 ods. 4 VZN
„K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej zmluvy fyzická osoba na
výzvu priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
Za :
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Pripomienka: Doplniť za § 7 ods. 6
§ 7 ods. 7 - „Obec môže v zmysle § 74 bod 14.písm a) až e) zákona č. 448/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednostranne vypovedať
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby len z týchto dôvodov:
a) prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím
narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté
dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby
alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
b) prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok o poskytovaní opatrovateľskej
služby bodu 6 tohto VZN
c) je zmenený účel poskytovanej opatrovateľskej služby tak, že zotrvanie na zmluve o
poskytovaní opatrovateľskej služby by pre obec znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu,
e) prijímateľ opatrovateľskej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva opatrovateľskú službu
po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, za vážny dôvod sa považuje
najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.“
Hlasovanie o pripomienke:
Prítomní:
11 poslancov
Za :
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov

Hlasovanie o VZN Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a
výške úhrady za poskytované sociálne služby:
Prítomní:
11 poslancov
Za :
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 5/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 5/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 5/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

6.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 2011/51 v k. ú. Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 6 rokovania OZ. Bola doručená žiadosť
o odkúpenie parcely C-KN č. 2011/51 v k. ú. Oščadnica od p. Ľubomíra Škripka. Jedná sa
o zbytkovú parcelu v lokalite Žolnovia. OR pri OZ odporúča schváliť spôsob prevodu parcely
C-KN č. 2011/51 v k. ú. Oščadnica priamym predajom. Starosta uviedol, že viacerí občania
môžu mať záujem o túto parcelu.
Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici s c h v a ľ u j e spôsob prevodu parcely C-KN
č. 2011/51 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2 v k. ú. Oščadnica priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici u r č u j e špecifické požiadavky predaja:
1.
kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého
posudku,
2.
kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva
v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
3.
Obec Oščadnica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho
predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť,
4.
vyhodnotenie cenových ponúk vykoná Obecná rada,
5.
pozemok bude odpredaný záujemcovi, ktorý splní všetky podmienky súťaže
a ponúkne najvyššiu cenu.
Prítomní:
Za :
Proti:
Zdržalo sa:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 6/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 6/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 6/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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7.
Vyhlásenie spôsobu prevodu parciel C-KN č. 1631/2, C-KN č. 1631/4, C-KN č. 1642/5, CKN č. 1701/11 v k. ú. Oščadnica.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 7 rokovania OZ. Informoval, že bola doručená
Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 na odkúpenie parciel C-KN č. 1631/2,
C-KN č. 1631/4, C-KN č. 1642/5, C-KN č. 1701/11 v k. ú. Oščadnica vytvorené v zmysle
geometrického plánu. OR pri OZ odporúča schváliť spôsob prevodu parciel C-KN č. 1631/2, CKN č. 1631/4, C-KN č. 1642/5, C-KN č. 1701/11 v k. ú. Oščadnica osobitným zreteľom, ktorým
je ktorým je použitie pozemkov za účelom výstavby:
1.
Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil
2.
Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 7/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 7/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 7/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

8.
Prerokovanie žiadosti spoločnosti Ha Real, s. r. o., so sídlom Oščadnica 1537 o odpredaj
pozemku C-KN č. 5077/8 v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica za 1,- €.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 8 rokovania OZ. Informoval, že bola doručená
žiadosť spoločnosti Ha Real, s. r. o., so sídlom Oščadnica 1537 o odpredaj pozemku C-KN č.
5077/8 v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica za 1,- €. OR pri OZ odporúča schváliť kúpu pozemku
C-KN č. 5077/8 v k. ú. Oščadnica za 1,- €.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 8/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 8/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 8/2019:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

9.
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 9 rokovania OZ. Jedná sa o zosúladenie znenia
Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici so zmenou zákona
o obecnom zriadení od 1.2.2019 a formálne úpravy. OR pri OZ odporúča OZ schváliť Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici v predloženom znení.
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p. František Lipták navrhol upraviť výšku odmeny poslancov na 30,- € za zasadnutie OR pri
OZ a 70,- € za zasadnutie OZ.
Hlasovanie o návrhu p. Františka Liptáka:
Zmena zásad – čl. 2 bod 1 - upraviť výšku odmeny poslancov na 30,- € za zasadnutie OR
pri OZ a 70,- € za zasadnutie OZ:
Prítomní:
11 poslancov
Za :
1 poslanec (p. Lipták)
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 10 poslancov
Hlasovanie o Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici ako
celku:
Prítomní:
11 poslancov
Za :
10 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
1 poslanec (p. Lipták)
p. František Lipták navrhol schváliť starostovi odmenu za zvládnutie kalamitnej situácie.
Ing. Marián Plevko, starosta poďakoval za návrh, ale uviedol, že má od OZ v Oščadnici
upravený plat a zvládnutie mimoriadnej situácie berie ako svoju povinnosť.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 9/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 9/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 9/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za :
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov

10.
Prerokovanie kúpy pásového minibagra pre potreby obce Oščadnica.
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Petrovi Zeljenkovi, prednostovi, aby informoval poslancov
OZ o bode č. 10 rokovania OZ. OR pri OZ odporúča OZ schváliť kúpu pásového minibagra pre
potreby obce Oščadnica.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta uviedol, že bolo oslovených viacero firiem. Bol urobený
prieskum, či by bolo výhodnejšie kúpiť nový alebo používaný stroj. Rozdiel bol cca 5.000,- €
a používaný stroj mal odrobených najmenej 3.000,- motohodín. Najlepšiu ponuku pásového
minibagra v rámci oficiálnej súťaže predložil MaS technik s.r.o. za 31.200,- € s DPH SUNWARD SWE 25FU s prevádzkovou hmotnosťou 2,65 t. Pre potreby obce je stroj
postačujúci. Úhrada kúpnej zmluvy za minibager je možná v splátkach.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 10/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 10/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 10/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

11.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej
stratégie v obci Oščadnica.
Ing. Marián Plevko, starosta informoval prítomných, že aktuálne je vyhlásená výzva SIEA,
cieľom stratégie je stanoviť ďalšie kroky obce pri znižovaní emisií CO2, t. z. so zameraním
úspory energií v budovách obce, vrátane škôl, verejného osvetlenia, odpadové hospodárstvo.
Max. výška spolufinancovania by mala byť 775,- €. Je predpoklad, že do budúcna bude
dokument bude povinný pre obce, aj pri predkladaní žiadostí o NFP.
Ing. Marián Kucharčík sa informoval, či projekt vypracuje nejaká firma.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že projekt vypracuje firma AE group, s. r. o. Cenový
návrh spoločnosti je 1.800,- € bez DPH za spracovanie žiadosti o NFP.
OR pri OZ odporúča schváliť podanie žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie
nízkouhlíkovej stratégie v obci Oščadnica.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 11/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 11/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 11/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

12.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jánovi Brandisovi. Mgr. Ján
Brandis predniesol Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. OR pri OZ odporúča OZ schváliť
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 12/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 12/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 12/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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13.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jánovi Brandisovi. Mgr. Ján
Brandis predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Správa o kontrolnej činnosti za rok
2018 bola vyvesená na Úradnej tabuli obce.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. uviedol, že v tých ostatných činnostiach nie sú uvedené
konkrétne výsledky, do budúcna treba vypracovať detailnejšiu správu.
Ing. Marián Kucharčík sa opýtal, v akom stave sú pohľadávky.
Mgr. Ján Brandis, hlavný kontrolór odpovedal, že stav pohľadávok sa uvádza v záverečnom
účte.
Hlasovanie o návrhu Ing. Mariána Kucharčíka:
Doplniť do uznesenia: predložiť na najbližšom zasadnutí OZ alebo do 30.06. detailnejšiu
správu o stave pohľadávok a záväzkov
Prítomní:
11 poslancov
Za :
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 13/2019.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 13/2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 13/2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

14.
Diskusia

Ing. Gabriela Kuchajdíková predniesla požiadavku, ktorá odznela na zasadnutí Rady školy, či
by bolo možné namontovať pri školách retardéry, alebo znížiť rýchlosť.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že na ceste III. triedy nebude možné dať namontovať
retardéry.
Ing. Marián Kucharčík navrhol, že najlepším riešením by bolo dať namontovať semafor a keď
vodič prekročí rýchlosť, naskočila by mu červená. Bolo by to drahšie riešenie, ale efektívnejšie.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta uviedol, že schvaľovanie značiek je zdĺhavejší proces.
Ing. Gabriela Kuchajdíková predniesla požiadavku, že či by bolo možné riešiť situáciu
s dopravou a parkovaním na školskom dvore pri ZŠ Ústredie.
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Ing. Štefan Vojtuš uviedol, že treba osadiť značku zákaz vjazdu s výnimkou imobilných
a dopravnej obsluhy.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. uviedol, že z hľadiska bezpečnosti žiakov by bolo vhodné
osadiť takúto značku.
Ing. Štefan Trúchly uviedol, že je potrebné, aby učitelia parkovali na parkovisku za školou.
Ing. Gabriela Kuchajdíková informovala, že v decembri bude škola sláviť 70. výročie
založenia, bolo by možné zahrnúť to do rozpočtu.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. informoval, že sa jedná hlavne o ocenenie zakladateľov.
Ing. Štefan Vojtuš uviedol, že je potrebné, aby vedenie obce prerokovalo problémy
s parkovaním na školskom dvore.
Ing. Štefan Vojtuš informoval, že mal stretnutie s obyvateľmi zo Skalitého, bolo by potrebné
apelovať na políciu kvôli problému s nákladnou dopravou na ceste Skalité – Vreščovka, je tam
zákazová značka pre nákladné autá nad 3,5 t. Znovu poškodia cestu.
Mgr. Branislav Stempin uviedol, že podá písomnú žiadosť na Dopravnom inšpektoráte.
p. František Lipták mal dotaz ohľadom odtoku vody u Dunajovca.
p. Marta Hamacková mala dotaz ohľadom retardéra pri RD Čaneckého.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta uviedol, že s retardérmi je problém v zime.
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, či už existuje vízia s úpravou parkoviska pod starou farou.
Ing. Marián Plevko, starosta uviedol, že Obec Oščadnica je členom MAS Bystrická dolina
a má rezervované v stratégii finančné prostriedky na úpravu povrchu parkoviska kombináciou
asfaltového povrchu a zatrávňovacieho okrajového povrchu.
Ing. Marián Kucharčík mal dotaz, aby Obec Oščadnica požiadala STRABAG, aby dala do
výkopových kanalizačných rýh drvený asfalt do času, kým sa realizácia kanalizácie neukončí,
resp. nebude dávať do finálneho stavu.
Ing. Peter Zeljenka, prednosta uviedol, že už to bolo žiadané, problém bol, že ho nemali kde
zohnať. Začali dávať 16-22, ale je to nepraktické.
p. František Lipták mal dotaz ohľadom odvodňovacieho kanálu v ulici pri Jozefkovi.
p. Štefan Trúchly sa opýtal, kedy začnú kopať kanalizáciu na hlavnej ceste cez dedinu.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že v priebehu mesiacov apríl, máj.
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15.
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. Štefan Trúchly
1. overovateľ

p. Miroslav Wimmer
2. overovateľ
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