Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 17.09.2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Jozef Buršák, Ing. Alfonz Černega, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik
Hudák, Katarína Karšková, Vlasta Kridlová, Michal Petko
Neprítomní:
--Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zam. Obce,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Schválenie programu OcZ
Určenie zapisovateľa, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko HK obce k dodržiavaniu podmienok pre čerpanie NZF - čerpaniu úveru vo
výške 60 000,- Eur
7. Návrh na schválenie bankového úveru na financovanie investičnej akcie – Cesta
Záhumnie vo výške 60 000,- Eur.
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.09.2018 - RO č.1/2018
9. Informácia o dokončovacích prácach – chodníky a zeleń v obci
10. Rôzne
11. Prijatie záverov
12. Ukončenie

Rokovanie:
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Sklenčár, starosta obce, privítal všetkých prítomných.
K bodu č.2
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 z celkového počtu 7, OZ je
uznášania schopné.
K bodu č.3
Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil návrh programu OZ tak ako je uvedený v pozvánke, zmeny neboli
žiadne, poslanci OZ schválili program rokovania OZ v predloženom znení.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 4.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ing. Ján Džugan, Katarína Karšková
Návrhová komisia:
Michal Petko, Vlasta Krídlová, Jozef Buršák

Zapisovateľ:

Ing. Patrik Hudák

Všetci navrhnutí boli jednohlasne do pracovných komisií zvolení.
K bodu č.5
Kontrola prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia OZ sú
splnené .
Poslanci OZ zobrali informáciu z kontroly plnenia uznesení na vedomie jednohlasne
K bodu č.6
Stanovisko HK k dodržiavaniu podmienok pre čerpanie NZF - čerpaniu úveru vo
výške 60 000,- Eur
Ing. Agáta Černegová, ekonómka obce predniesla Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k dodržiavaniu podmienok pre čerpanie návratných zdrojov financovania vo výške 60 000,Eur : Druh úveru : kontokorentný úver
Účel úveru : Financovanie úpravy miestnej komunikácie v obci
Požadovaná výška úveru : 60 000,- EUR
Doba splácania : 10 rokov
Na základe vyššie uvedených skutočností v stanovisku , HK obce konštatuje, že v prípade
prijatia dlhodobého bankového úveru vo výške 60 000,- EUR na financovanie projektu
úpravy miestnej komunikácie v obci, bude celková suma dlhu vo výške 48,43 %
( 112 709,84 EUR ) a výška splátok vrátane úhrady výnosov neprekročí 10,31 %.
( odhadom ). Tým bude splnená podmienka uvedená v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Stanovisko HK obce Ľubiša zo dňa 03.09.2018 k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – úveru z Prima banky a.s. je súčasťou tejto zápisnice.
-

Poslanci OZ zobrali prednesené stanovisko na vedomie.

K bodu č.7.
Návrh na schválenie bankového úveru na financovanie investičnej akcie – Cesta
Záhumnie vo výške 60 000,- Eur.
Starosta obce predložil na základe Plánu investičných aktivít obce na rok 2018 návrh na
schválenie bankového úveru na financovanie investičnej akcie – Cesta Záhumnie vo výške
60 000,- Eur.
- K tomuto bodu obecné zastupiteľstvo tri pracovné porady, kde bolo oboznámené o
možnostiach úpravy a spôsoboch finacovania miestej komunikácie v lokalite
,,Záhumnie
- Po vznesených diskusných príspevkoch OZ schválilo Municipálny úver vo výške
60 000.- Eur na základe ponuky Prima banky a.s. na účel úpravy miestnej
komunikácie v lokalite Záhumnie,
- Doba splácania úveru : 10 rokov

K bodu č.8
Návrh na Úpravu rozpočtu k 30.09.2018 – RO č.1/2018
Ing. Agáta Černegová – ekonómka obce predniesla Návrh na úpravu rozpočtu obce k
30.09.2018.

K bodu č.9
Informácia o dokončovacích prácach – chodníky a zeleń v obci
Starosta obce Jozef Sklenčár informoval poslancov OZ o stave dokončovacích prác na
stavbe chodníky a zeleň v centre obce.
-

-

Poslanci prejednávali a schválili dodatočné stavebné práce v centre obce Ľubiša zálievka špáry v hodnote 3 060,00 € s DPH a ďalšie stavebné úpravy v hodnote
2 508,43 € s DPH.
Poslanci schválili nákup drveného kameniva s položením na závoz pre vstupy k
rodinným domom v centre obce v hodnote 4 800 s DPH.

K bodu č.10
Rôzné
-

Poslanci prejednávali blížiaci sa termín - posedenie pre seniorov ,,strieborný
podvečer" a projekty ktoré sú v realízácií (detské ihrisko pri základnej škole,
cyklostánok, kompostovisko a technika pre obec).

K bodu č. 11.
Prijatie záverov
- Návrh na uznesenie - tvorí prílohu zápisnice
K bodu č.12.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ
boloukončené o 22,00 h.

Zapísal: Ing. Patrik Hudák

...................................................
starosta obce
Overovatelia:

Ing. Ján Džugan,
Katarína Karšková

