Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 3. júla 2009
o 16.30 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc. - starosta obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov a hostí.
Skonštatoval, že podľa účasti poslancov OZ, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného
uznášania schopné.
Starosta obce, RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Ján Brandis, p. Mária Sobolová.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Zuzana Zagrapanová, pracovníčka Obecného úradu
v Oščadnici.

PROGRAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Finančná analýza obce v súčasnej zložitej ekonomickej situácii.
Záverečný účet Obce Oščadnica za r. 2008.
Diskusia.
Záver.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici.

3. Finančná analýza obce v súčasnej zložitej ekonomickej situácii
___________________________________________________________________________
Starosta obce podrobne oboznámil poslancov so súčasnou ekonomickou situáciou obce.
Uviedol, že podielová daň FO predstavuje až 76 % príjmov obce. Informoval podrobne
o príjmoch a výdavkoch obce v r. 2008 a taktiež o predpokladaných príjmoch a výdavkoch na
r. 2009.

Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec p. Jozef Špalek.
Starosta obce konkrétne po položkách rozobral príjmy a výdavky obce.
Šport – zníženie výdavkov šport – súčasná situácia je taká, že futbalisti vypadli zo IV. ligy,
budú hrať iba V. ligu, bude sa hrať iba s našimi hráčmi, znížia sa náklady na cestovné,
štartovné a pod.
Kultúra – odchodom pracovníčky p. Majákovej do dôchodku sa uvoľnilo miesto v obecnej
knižnici, ktoré sa však z ekonomických dôvodov nebude obsadzovať novým pracovníkom,
ušetrí sa na mzdových nákladoch. Knižnica bude otvorená nie ako doteraz od 8.30 hod. do
15.30 hod. ale až od 10.00 hod. Pracovníčka kultúry p. Liptáková bude od 10.00 hod.
pracovať v knižnici.
Starosta obce informoval o ďalších položkách rozpočtu napr. verejné priestranstvá obce,
opatrovateľská služba, ...
Zimná údržba – rozhodne treba šetriť. Z minulej zimnej sezóny sú neuhradené faktúry vo
výške 300 tis. Sk. Náklady na zimnú údržbu závisia od toho aká bude zima.
Informačná kancelária Račatik - náklady na fungovanie tejto kancelárie + infobody + 1
zamestnanec.
Poslanci navrhli, aby pracovný úväzok pracovníčky v Račatiku bol znížený na polovičný.
p. Gánoczy – Račatik je imageová záležitosť, je prínosom pre cestovný ruch, ale nedá sa
konkrétne zistiť, koľko návštevníkov príde na základe ponuky z Račatiku. Veľa
poskytovateľov služieb má svoje stránky. Bolo by dobré túto kanceláriu v obci zachovať,
avšak nájsť riešenie ako by si mohla na seba zarobiť.
p. Jozef Špalek – treba to premyslieť, preskúmať a nájsť nejaké riešenie ako ušetriť.
Starosta obce – obec nie je podnikateľský subjekt, riešenie sa bude môcť nájsť až v súvislosti
s výsledkom konkurzu na SCR Veľká Rača a.s. Na začiatku zimnej sezóny 2008/2009 bola
táto kancelária prakticky nefunkčná, preto sme tam prijali pracovníčku.
JUDr. Kubica – je potrebné nájsť riešenia ako ušetriť finančné prostriedky, aby sa obec
nezadlžovala.
Starosta obce – ja reálne vidím ako ušetriť tým, že sa zvýšia poplatky za odvoz smetí.
Cintorínske poplatky – bolo by vhodné vyrúbiť ročný poplatok napr. 3,3 €. V našej obci sa
platí iba jednorázový poplatok za hrobové miesto 3,3 €. V ostatných obciach a mestách
cintorínske poplatky vyrubujú pravidelne každý rok.
p. Jozef Špalek – bolo by dobré už teraz poslať výmery za smeti, v decembri poslať výmery
za smeti na r. 2010. Nebudeme úverovať vývoz TKO celý rok. V 7. – 8. mesiaci rozposlať
občanom výmery.
Starosta obce – príjem z poplatkov za smeti v r. 2009 bude cca 680 tis. Sk.
JUDr. Kubica – je potrebné poplatky rozdeliť, rozposielať priebežne, aby to nebolo všetko
naraz.

Opatrovateľská starostlivosť – starosta obce informoval poslancov o novom sociálnom
zákone č. 448/2008 Z.z. a oboznámil poslancov s návrhom VZN o opatrovateľskej službe
v Obci Oščadnica.
p. Štefan Trúchly – štát sa tiež stará o ľudí formou zaopatrovacieho príspevku, je treba presne
zistiť, koľko dáva štát na OS.
Starosta obce je potrebné zvýšiť poplatky za opatrovateľskú službu, dnes máme priemerne
príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby 0,20 € na hodinu. Obec platí 3 € na hodinu.
Takže obec dopláca 2,80 € na hodinu.
JUDr. Kubica – koľko % opatrovateľov je priamym príbuzným opatrovaného?
p. Štefan Trúchly – zaopatrovací príspevok sa môže vybavovať cez Úrad práce, soc. vecí
a rodiny v Čadci.
Ing. Vojtuš – podmienkou pre schválenie zaopatrovacieho príspevku od ÚPSVaR je
zdravotný stav.
Starosta obce – tento problém sme prevzali od štátu. Bolo by nehumánne úplne zrušiť
opatrovateľskú službu. Pomaly OS redukujeme iba prirodzeným úbytkom.
P. František Lipták – koľko priemerne je denný úväzok opatrovateľky?
Ing. Vojtuš – denný úväzok je 2 – 3 hodiny denne. Poskytuje sa cez pracovné dni.
Opatrovateľka dostáva mzdu od obce, opatrovaný platí za služby obci – vychádza to 0,20 € na
hodinu.
Starosta obce – dnes je to len návrh VZN, je potrebné si dôkladne premyslieť koľko bude
určená a následne schválená výška poplatkov za opatrovateľskú službu. Keby to bolo 0,50 €
na hodinu, tak by sme opatrovateľskú službu dotovali o 250 tis. Sk menej ako doteraz.
MUDr. Cabuk – je to zdedený problém od obvodného úradu. Boli prípady keď sa opatrovaný
staral o deti opatrovateľa.
p. Jozef Špalek – od kedy by bola účinnosť tohto VZN?
Ing. Vojtuš – podľa nového sociálneho zákona sa musia všetky poskytnuté opatrovateľské
služby preschváliť, všetky musia prejsť schvaľovacím procesom, stanoviť stupeň postihnutia.
Tí, ktorým bude určený stupeň postihnutia a bude im schválená opatrovateľská služba budú
platiť podľa nového VZN. Do konca r. 2010 musíme všetkých prehodnotiť. Obec má
uzatvorenú zmluvu s posudkovou lekárkou MUDr. Radolskou.
Mgr. Dušan Poláček – žiadam rozposlať poslancom návrh VZN mailom.
Starosta obce – je potrebné znížiť náklady na kultúru, šport, zimnú údržbu, materské školy,
školské jedálne, školské kluby a tovary a služby.

P. Jozef Smolka – aj keď bude na kultúre úspora jednej pracovnej sily, je to úspora 300 tis. Sk
v hrubom, tá úspora pôjde do kultúry? Reálne to vyzerá tak, že z kultúry čerpá len Račan
a Oščadnička. Aj na športe nie je možné veľa ušetriť aj keď budeme hrať iba v V. lige.
Starosta obce – je to iba predpoklad, že ušetríme. Všetko bude bežať ako má.
p. Ján Brandis – keď bude kríza, budeme šetriť v prvom rade na kultúre a športe.
Starosta obce – každá položka z kultúry – napr. nákup klobúkov je zaúčtovaná v kultúre. To
neznamená, že budeme uberať na kultúre, iba budeme šetriť napr. plat pracovníčky knižnice.
p. Lipták – koho by sme ešte prepustili?
Starosta obce – sú zamestnanci, ktorí sú už v dôchodkovom veku a bude potrebné redukovať
stav zamestnancov.
JUDr. Kubica – keď dôjde ku katastrofickej situácii tak to bude nutné. Je to reálna situácia
v každej organizácii, že sa znižujú osobné príplatky a redukuje sa stav zamestnancov.
Ing. Kuchajdíková – nie je to príjemné nikomu, ale je to realita všade, buď prepúšťanie alebo
osobné príplatky.
Starosta obce – sú rôzne varianty, napr. holé platy, 60 % úväzky a pod., všade sa šetrí.
p. František Lipták – v ktorom bode sú príjmy za prenájom?
JUDr. Kubica – je potrebné urobiť podrobnú inventúru pohľadávok, vymáhanie.
p. Július Ganoczy – v programovom rozpočte je uvedené na strane 8. – kapitola 3.5 – počet
najazdených km za r. 2008 – plán na r. 2009 je 46 tis. km navýšenie – s tým treba tiež niečo
urobiť – ročné náklady na kilometer jazdy 0,71 € – v r. 2008, v r. 2009 zvýšenie o 0,10 €.
Ing. Zbojanová – programový rozpočet je živý organizmus a je možné ho upravovať
a prispôsobovať reálnej situácii.
p. Ganoczy – prečo sa to tak navýšilo – o 30 %, to znamená, že nafta išla hore?
Starosta obce – dnes sme sa stretli, aby sme našli rezervy, kde sa bude šetriť a podľa toho sa
upraví programový rozpočet.
p. Ganoczy – prečo sa to navýšilo? Minule sa programový rozpočet schválil bez toho, aby sa
niekto niečo spýtal. Keby to bolo navýšenie o 10 % nepoviem nič, ale o 30 % je veľa.
Starosta obce – je to tak, že by bolo ideálne keby prípravu rozpočtu ako celku robili nejaký
experti ako vo veľkých mestách. Mali sme šťastie, že Ing. Zbojanová pripravila programový
rozpočet ale v skutočnosti je to rozpočet obce schválený v decembri 2008.
p. Ganoczy – nikto to nepripomienkoval, kde sa stala chyba keď to bolo navýšené tak veľa,
neobstojí, že sú to staré autá, sú to 4-ročné autá.

p. Jozef Smolka – je pozitívne, že je všetko na internete, podrobne sa dá z toho vychádzať,
keď občan chce a má záujem, tak si môže všetko pozrieť.
Starosta obce – tu sa nikdy nič nechcelo zatajovať, je to len technická záležitosť. Nie je tu
a nikdy ani nebol žiaden úmysel niečo tajiť.
p. Ganoczy – materiál PHSR na internete sa nedá celý otvoriť. Žiadam to preveriť.
Mgr. Dušan Poláček – viac vecí sa nedá na internete otvoriť.
Starosta obce – na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pripravíme návrh VZN
o poplatkoch a odsúhlasíme výšky úhrad.

K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 10/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 10/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za: 11 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4. Záverečný účet Obce Oščadnica za r. 2008
___________________________________________________________________________
Bc. Zuzana Potočiarová – pracovníčka ekonomického oddelenia – podrobne oboznámila
poslancov so Záverečným účtom Obce Oščadnica za r. 2008. Uviedla, že r. 2008 bol veľmi
zložitý, prechádzalo sa na nový systém účtovania, nový program.
Záverečný účet Obce Oščadnica za r. 2008 tvorí prílohu tejto zápisnice.

p. Ganoczy – je obec plátcom DPH? Ako účtujete DPH z eurofondov?
Starosta obce – vysvetlil, že štát refunduje z celkových nákladov na projekt 95 %.
p. Ganoczy – keby bola obec plátcom DPH, tak by obec ušetrila na DPH. Treba na tom
ušetriť. Treba nad tým pouvažovať do budúcna. Príklad faktúru za smeti platím s DPH.
Starosta obce – obec nie je podnikateľská inštitúcia, zo zákona nemôže byť plátcom DPH, ale
môžem to ešte preveriť.
Mgr. Dušan Poláček – v záverečnom účte sa nachádza príjem z predaja pozemkov. Z akých
pozemkov? Príjem dlhodobého úveru – 333 %.
Starosta obce – parlament práve schválil zákon č. 258/2009 Z.z. o nakladaní s majetkom obcí.
Dlhodobý úver – 1.800 tis. – požičané SCR

5 mil. Sk – zaplatené za zelenú cestu
MŠ –
Úvery máme v Tatrabanke a v Dexii.

K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 11/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 11/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za: 11 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5. Diskusia
_________________________________________________________________________
Ing. Anna Zbojanová – oboznámil poslancov s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2009.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Oščadnica na II. polrok 2009 tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Mgr. Dušan Poláček – dávam návrh, aby každý výstup z každej kontroly bol predložený
priebežne na rokovanie obecného zastupiteľstva.

K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 12/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 12/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za: 11 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

JUDr. Kubica – kanál vedľa p. Jaroslava Zagrapana pod cestou je potrebné vybagrovať
obecným bagrom, aby sa predišlo problémom v prípade silných dažďoch. Dohodol som s p.
Zagrapanom, že vyreže okolo kroviny.
Starosta obce – pracovníci obce preventívne prešli všetky kritické miesta, je potrebná
prevencia pred povodňami. Aj tento kanál bude prečistený.
Mgr. Matejičková – v akom štádiu je ROEP?
Starosta obce – zárubok Gabori – v nedeľu bolo stretnutie občanov z tejto časti obce –
Obvodný pozemkový úradu v Čadci nevydá rozhodnutie o vlastníctve pozemkov. Občania sa
dohodli, že si tieto pozemky vysporiadajú prostredníctvom notára. ROEP bude do konca roka

ukončený. Obec poskytla obvodnému pozemkovému úradu kancelárske potreby, aby mohli čo
najskôr ukončiť ROEP. Je potrebné vydať ešte cca 20 rozhodnutí a doručiť všetkým
účastníkom. Správnym orgánom pre ROEP je Obvodný pozemkový úrad v Čadci, záleží to od
nich, kedy všetko spracujú a ROEP bude ukončený.
Mgr. Poláček – čo vieme nové o SCR? V akom štádiu je konkurz? Vie niekto niečo viac ako
je na internete v Obchodnom vestníku? Stredisko sa vraj na leto zatvorí a je vraj ohrozená aj
zimná sezóna.
Starosta obce – práve dnes som bol ako svedok na vypočúvaní na polícii, všetky veci sa
vyšetrujú. Ja sledujem konkurz v Obchodnom vestníku, nebol som v kontakte so správkyňou
konkurzu.
Mgr. Poláček – je to pre obec dôležitá vec, bolo by dobré, aby sa obec nejako angažovala, je
potrebné oficiálne zistiť v akom štádiu je konkurz.
Starosta obce – oficiálne zistím, čo je v konkurznom konaní nové a na nasledujúcom
zasadnutí OZ budem o tom informovať.
p. František Lipták – pozemok pod Kalváriou spomínaný na minulom zasadnutí. Je potrebné
to zamerať.
Starosta obce – nič sme v tejto veci neriešili, vec nie je až taká urgentná. Bez povolenia zo
stavebného úradu p. Maslák nebude môcť robiť žiadnu stavebnú činnosť.
6. Záver.
___________________________________________________________________________
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta obce

p. Ján Brandis
1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

p. Mária Sobolová
2. overovateľ

