Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 25. februára 2011
o 16.30 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
1./ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol Ing. Marián Plevko starosta obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že
podľa účasti poslancov, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu 3. zasadnutia OZ. Starosta obce
navrhol vypustiť z programu rokovania žiadosť o odpredaj pozemku – Pavol Tabačár,
Oščadnica č. 1362. Ďalej navrhol začleniť do programu rokovania ako bod č. 6 – Správu
o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 7/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 7/2011:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ.
Návrh volebnej komisie, voľba členov komisií OZ.
Prerokovanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2011
s výhľadom na r. 2012 – 2013.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Žiadosť o odpredaj pozemku - Veronika Smolková, Oščadnica č. 983
Diskusia.
Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Štefan Trúchly, MUDr. Ľudovít Cabuk.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Štefan Vojtuš, prednosta obecného úradu.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici. Konštatoval, že uznesenia sú priebežne plnené.

3. Návrh volebnej komisie, voľba členov komisií OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k prerokúvanému bodu.
Návrh volebnej komisie: Emília Grončáková, Miroslav Wimmer, Daniela Matejičková.
Hlasovanie:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
9 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 2 poslanci (p. Matejičková, p. Grončáková)

Návrhy členov komisií:
Komisia pre cestovný ruch – predseda p. Jozef Smolka:
- Ing. Martin Poláček – počet hlasov 8
- Ing. Peter Špalek –
9
- František Lipták
–
11
- Július Gánoczy ml. –
4
- Július Gánoczy st. –
3
- Július Trúchly
–
2
- Jozefína Kučáková –
8
Komisia pre životné prostredie a výstavbu – predseda p. Štefan Trúchly
- Ing. Rudolf Lipták
–
8
- Július Gánoczy ml. –
4
- Martin Kučerík
–
8
- Štefan Kubuš
–
9
- Vladimír Bátorek
–
7
- Jakub Trúchly
–
8
Komisia pre školstvo, mládež a šport – predseda Ing. Gabriela Kuchajdíková
- Jozef Smolka
–
6
- Jozef Mišura
–
9
- Martin Kučerík
–
11
- Ing. Marián Kucharčík –
9
- Mgr. Anna Jarabicová –
9

Komisia sociálnych vecí – predseda p. Marta Hamacková
- Marta Ondrušková –
12
- Jozef Křivánek
–
12
- Terézia Nevedelová –
6
- Anna Trúchla
–
9
- Marcela Gašková
–
8
Komisia kultúry – predseda Mgr. Veronika Mačuhová
- Jozef Smolka
–
7
- Agnesa Priehodová –
10
- Ján Brandis
–
12
- Martin Koza
–
6
- Jozefa Liptáková
–
11
- Marcela Kučeríková –
3
Počet členov komisií – 5 členov vrátane predsedu komisie. Voľba členov komisií sa
uskutočnila tajným hlasovaním.
Hlasovanie:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
6 poslancov
Proti:
4 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec

Na rokovanie OZ sa dostavil o 17.45 hod. p. Štefan Vihoňský.
Poslanci k bodu 3) Programu rokovania „Návrh volebnej komisie, voľba členov komisií OZ“
prijali uznesenie č. 8/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 8/2011:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4. Prerokovanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2011 s výhľadom na r.
2012 – 2013
___________________________________________________________________________
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k prerokúvanému bodu. Oboznámil poslancov
s návrhom Rozpočtu obce na r. 2011 s výhľadom na r. 2012 – 2013. Taktiež oboznámil
poslancov so Stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Oščadnica na r.
2011.

František Lipták – hasičom by sa malo dať mesačne 480 € z nájmu galérie, za rok je to 4800 €.
p. Ceniga – žiada pre Dobrovoľný hasičský zbor cca 4000 €
starosta obce – faktúry, dodatky k zmluvám od firmy I.B.S. Žilina vo výške 107.000 € - ZŠ
Ústredie a MŠ Píla – boli založené mimo poštu – založené v projektoch u starostu.
Vrátenie faktúr firme GWB v objeme cca 300.000 €
- časť faktúry je fiktívna, časť je zrealizovaná
- podal som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa ohľadom vodovodu Rovne
Firma Bytkomfort – byty nad poštou – faktúru za elektrinu vo výške 11.620 € zaplatila obec.

Poslanci prerokovali návrh rozpočtu a k bodu 4) Programu rokovania „Prerokovanie
a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2011 s výhľadom na r. 2012 – 2013“
prijali uznesenie č. 9/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 9/2011:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (František Lipták)

5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2011.
Poslanci prerokovali Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 k bodu 5) Programu rokovania
„Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.“ prijali uznesenie č. 10/2011, ktoré tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 10/2011:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

6. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2010
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov so Správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
r. 2010.

Poslanci prerokovali Správu o kontrolnej činnosti a prijali k tomuto bodu uznesenie č.
11/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 11/2011:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

7. Žiadosť o odpredaj pozemku - Veronika Smolková, Oščadnica č. 983
___________________________________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Jozefa Smolku a Veroniky Smolkovej,
bytom Oščadnica č. 983 o odkúpenie parcely CKN 3657/3 v k.ú. Oščadnica.
Poslanci prerokovali žiadosť o odkúpenie parcely a prijali k tomuto bodu uznesenie č.
12/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 12/2011:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
8. Diskusia
___________________________________________________________________________
8.1.: Žiadosť o odpredaj pozemku p. Pavla Tabačára – starosta obce informoval, že
pozemnoknižní spoluvlastníci podpísali, no už majú výhradu
Miroslav Koza – ozrejmil minulosť tohto pozemku, vraj p. Tabačár chce predať vlastný
rodinný dom a na tomto pozemku chce postaviť malý RD – čo bude s Trojičkou?
Trojička aj lipy sú mimo – uviedol starosta.
8.2.: Starosta obce – majetkové priznanie podané v lehote do 30 dní od nástupu do funkcie.
Žiada vytvoriť komisiu na preskúmanie majetkového priznania starostu obce v počte min. 3
poslancov.
Návrh – p. František Lipták, p. Jozef Smolka, p. Emília Grončáková.

Hlasovanie:
Prítomní: 12 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

8.3: Štefan Ceniga – SEVAK neustále odstavuje vodu v našej ulici – či sú tam stále nejaké
poruchy?
8.4.: Pozemky v obci – v 90-tych rokoch prešli na obec – sú s tým problémy
8.5.: Miroslav Koza – rozpočet pre DHZ
- podať žiadosť na OZ – rozpočet DHZ
8.6.: Štefan Trúchly – prejednať žiadosť občanov obce – časť Rovne o úpravu autobusových
spojov s SAD.
8.7.: Ján Brandis – pripraviť sa na OZ, navzájom sa tolerujme. 500 € z mojich neuhradených
faktúr dať na DHZ.
8.8.: Mgr. Veronika Mačuhová – nové knihy do knižnice – nákup zahrnúť do rozpočtu obce.
8.9.: Noví členovia Rady školy pri ZŠ Nižný koniec a ZŠ Ústredie.
- prekonzultovať s Mgr. Jarabicovou, či to je potrebné a koho menovať na miesto koho.
8.10.: František Lipták – p. Jozef Lalik opraviť lampu u Lalika oproti chate p. Fefka.

9. Záver.
___________________________________________________________________________
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

p. Štefan Trúchly
1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

MUDr. Ľudovít Cabuk
2. overovateľ

