ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020 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 11 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina z celkového počtu 13 poslancov, a Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici je v zmysle čl. 3
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Oščadnici právoplatného uznášania sa schopné.
Účasť ospravedlnili : Ing. Gabriela Kuchajdíková, Mgr. Ján Brandis
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Marta Hamacková, RNDr. Anna Kozová.
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 19.06.2020.

PROGRAM:
1.
2.
3.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie žiadostí o odpustenie nájmu z dôvodu pandémie COVID-19:

a)
b)
c)

4.
5.
6.
7.

Žiadateľ/Adresa
Prevádzka „Pohostinstvo Peklo“, Oščadnica 751
Milan Lisík, Oščadnica 455
Prevádzka „ Kaderníctvo Nela“ , Oščadnica 751
Jozefína Dirgasová, Johana Ševčíková
Prevádzka „Kvetinárstvo“, Oščadnica 751
Marta Školová, Oščadnica

Doba zatvorenia prevádzky

od 13. 03. 2020 do 31.05.2020
od 13. 03. 2020 do 05.05.2020
od 13. 03. 2020 do 30.04.2020

Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2019.
Návrh starostu obce na zníženie platu starostu z dôvodu koronakrízy.
Prerokovanie návrhu dohody o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné
Kysuce“ v obci Oščadnica uzatvorenej medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s.
Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica
o odkúpenie časti parcely C-KN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

Prerokovanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena povinný
z vecného bremena: Obec Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01
Oščadnica, oprávnený z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná,a. s. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina – parcela: C-KN 29/1 v k. ú. Oščadnica o výmere 6763 m² predpokladané vecné bremeno 2 m² – stavba „Oščadnica - pri OÚ - Rekonštrukcia NNS“.
Prerokovanie ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predávajúci: Obec Oščadnica, so
sídlom Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, kupujúci: Národná diaľničná
spoločnosť, a. s. so sídlom Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava – parcely: C-KN 1631/2
– zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Oščadnica o výmere 208 m², C-KN 1631/4 –
zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Oščadnica o výmere 16 m², C-KN 1642/5 – zastavaná
plocha a nádvorie, v k. ú. Oščadnica o výmere 221 m² - stavba diaľnice „D3 Oščadnica –
Čadca, Bukov, 2. polprofil“, objekt: Diaľnica D3 – Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.
Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec
Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného
bremena: Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina –
parcely: C-KN 1577/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1367 m²
v rozsahu dielu č. 1 o výmere 11 m² a v rozsahu dielu č. 2 o výmere 2 m², C-KN 1583/2 –
ostatná plocha v k. ú. Oščadnica o výmere 2581 m² v rozsahu dielu č. 4 o výmere 230 m²,
C-KN 1585/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1618 m² v rozsahu
dielu č. 8 o výmere 3 m² vyznačených GP č. 82a/2018 – stavba : „ZA - 7007 - Oščadnica Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“.
Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec
Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného
bremena: Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcela:
C-KN 1642/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 215 m² v rozsahu
dielu č. 6 o výmere 43 m² vyznačených GP č. 82b/2018 - stavba : „ZA - 7007 - Oščadnica Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie o programe zasadnutia OZ:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

p. Marta Hamacková a RNDr. Anna Kozová
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 6/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 6/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 6/2020:
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.
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 7/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 7/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 7/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

3.
Prerokovanie žiadostí o odpustenie nájmu z dôvodu pandémie COVID-19:
a)
b)
c)

Žiadateľ/Adresa
Prevádzka „Pohostinstvo Peklo“, Oščadnica 751
Milan Lisík, Oščadnica 455
Prevádzka „ Kaderníctvo Nela“ , Oščadnica 751
Jozefína Dirgasová, Johana Ševčíková
Prevádzka „Kvetinárstvo“, Oščadnica 751
Marta Školová, Oščadnica

Doba zatvorenia prevádzky

od 13. 03. 2020 do 31.05.2020
od 13. 03. 2020 do 05.05.2020
od 13. 03. 2020 do 30.04.2020

Ing. Marián Plevko, starosta obce informoval prítomných o doručených žiadostiach o odpustenie
nájmu z dôvodu pandémie COVID-19.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 8/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 8/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 8/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4.
Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2019.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 4 rokovania OZ. Dňa 02.06.2020 bol zverejnený Návrh
Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2019. K návrhu neboli
v zákonnej lehote doručené žiadne pripomienky. Starosta prečítal stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu, ktorý ho odporúča schváliť bez výhrad. OR pri OZ odporúča OZ
Záverečný účet Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2019 schváliť bez výhrad.
Hlasovanie o Záverečnom účte Obce Oščadnica a rozpočtovom hospodárení za r. 2019:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 9/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 9/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: – uznesenie č. 9/2020:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11 poslancov
11 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

5.
Návrh starostu obce na zníženie platu starostu z dôvodu koronakrízy.
Starosta obce informoval prítomných, že vzhľadom na príjmovú časť rozpočtu z vlastnej
iniciatívy predložil žiadosť o zníženie svojho platu. Požiadal o zníženie o 20% z pohyblivej
zložky platu, ako prejav solidarity.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 10/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 10/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 10/2020:
Prítomní:
11 poslancov
Za:
9 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 2 poslanci (p. Lipták, p. Hamacková)
6.
Prerokovanie návrhu dohody o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých
stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné
Kysuce“ v obci Oščadnica uzatvorenej medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 6 rokovania OZ. Návrh dohody o rozsahu úprav
miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“ v obci Oščadnica uzatvorenej medzi Obcou
Oščadnica a SEVAK, a. s. rieši záväzok obce dofinancovať spätné asfaltovanie po kanalizácii.
Všetky zostávajúce ulice budú vyasfaltované spodnou vrstvou, zvyšná časť – vrchná vrstva bude vykonaná na bremeno obce.
Do rokovacej miestnosti sa o 15:02 hod. dostavil poslanec OZ Mgr. Rudolf Matejiček.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 11/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 11/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 11/2020:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
7.
Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica
o odkúpenie časti parcely C-KN č. 8078 v k. ú. Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 7 rokovania OZ, predniesol žiadosť Ing. Jozefa
Gavlasa, MSc., Sološnica 618, 906 37 Sološnica o odkúpenie časti parcely C-KN č. 8078 v k. ú.
Oščadnica vo vlastníctve Obce Oščadnica a predniesol odporúčanie OR pri OZ.
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ROZPRAVA:
p. František Lipták uviedol, že tam je to potrebné nechať, pretože ľudia tam majú pozemky
a nemali by potom na ne prístup.
KONIEC ROZPRAVY.
Hlasovanie o odporúčaní OR pri OZ (zamietnuť žiadosť):
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 12/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 12/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 12/2020:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
8.
Prerokovanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena povinný z
vecného bremena: Obec Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica,
oprávnený z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina – parcela: C-KN 29/1 v k. ú. Oščadnica o výmere 6763 m² - predpokladané
vecné bremeno 2 m² – stavba „Oščadnica - pri OÚ - Rekonštrukcia NNS“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 8 rokovania OZ, predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Jedná sa o umiestnenie novej skrine vedľa stĺpu pre rodinným domom p. Šimaljáka v centre.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 13/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 13/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 13/2020:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
9.
Prerokovanie ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predávajúci: Obec Oščadnica, so
sídlom Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, kupujúci: Národná diaľničná
spoločnosť, a. s. so sídlom Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava – parcely: C-KN 1631/2 –
zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Oščadnica o výmere 208 m², C-KN 1631/4 – zastavaná
plocha a nádvorie, v k. ú. Oščadnica o výmere 16 m², C-KN 1642/5 – zastavaná plocha a
nádvorie, v k. ú. Oščadnica o výmere 221 m² - stavba diaľnice „D3 Oščadnica – Čadca,
Bukov, 2. polprofil“, objekt: Diaľnica D3 – Úprava cesty III/01159 do Oščadnice.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 9 rokovania OZ, predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Jedná sa už o schvaľovaný prevod, oproti predchádzajúcemu prevodu je vypustená jedna parcela,
ktorá obsahuje ťarchu v prospech SACR.
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 14/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 14/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 14/2020:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
10.
Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec
Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného
bremena: Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcely:
C-KN 1577/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1367 m² v rozsahu
dielu č. 1 o výmere 11 m² a v rozsahu dielu č. 2 o výmere 2 m², C-KN 1583/2 – ostatná
plocha v k. ú. Oščadnica o výmere 2581 m² v rozsahu dielu č. 4 o výmere 230 m², C-KN
1585/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 1618 m² v rozsahu dielu č.
8 o výmere 3 m² vyznačených GP č. 82a/2018 – stavba : „ZA - 7007 - Oščadnica - Krásno
nad Kysucou, rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 10 rokovania OZ, predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Jedná sa o vecné bremená po rekonštrukcii VN č. 109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 15/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 15/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 15/2020:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
11.
Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena: povinný z vecného bremena: Obec
Oščadnica, so sídlom, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, oprávnený z vecného
bremena: Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – parcela:
C-KN 1642/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Oščadnica o výmere 215 m² v rozsahu
dielu č. 6 o výmere 43 m² vyznačených GP č. 82b/2018 - stavba : „ZA - 7007 - Oščadnica Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia VN č. 109 medzi 109/uv/2 a odb. Oščadnica Galéria“.
Starosta oboznámil prítomných o bode č. 11 rokovania OZ, predniesol odporúčanie OR pri OZ.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 16/2020.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 16/2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 16/2020:
Prítomní:
12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
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12.
Diskusia
Mgr. Branislav Stempin sa opýtal, či sa budú riešiť hody.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že pôvodný zámer bol uskutočniť ich v menšom
rozsahu, ale kvôli aktuálnemu vývoju situácie je to otázne.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. sa opýtal, ako ďaleko je obec s monografiou o obci.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že sa na nej pracuje, na jeseň by mala byť predložená
na kontrolu.
p. Štefan Trúchly sa opýtal, ako je to s vodovodom do Rovní.
Ing. Marián Plevko, starosta odpovedal, že je potrebné inštruovať ľudí, aby si podali žiadosti
na napojenie.
13.
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. Marta Hamacková
1. overovateľ

RNDr. Anna Kozová
2. overovateľ
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