Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 29.05.2018.
___________________________________________________________________________
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 prijatie nenávratných zdrojov
financovania z Prima banky a.s.
7. Schválenie bankového úveru za účelom predfinacovania NFP pri projekte „Úprava
Verejného priestranstva v obci Ľubiša, podporeného z projektu EÚ a SR vo výške
38 808,- Eur
8. Schválenie bankového úveru za účelom predfinacovania NFP pri projekte „
Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša „ podporeného z projektu EÚ a SR vo výške
93 786,- Eur
9. Návrh na zmenu použitého spôsobu financovania projektu s názvom: Rekonštrukcia
chodníkov v obci Ľubiša (kód projektu: 072PO130071) zo zálohovej platby na
refundáciu.
10. Návrh na zmenu použitého spôsobu financovania projektu s názvom: Úprava verejného
priestranstva v obci Ľubiša (kód projektu: 072PO130069) zo zálohovej platby na
refundáciu.
11. Správa HK obce o výsledku kontroly stav pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2017
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018
13. Rôzne
14. Prijatie záverov
15. 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:
Ing. Algonz Černega, Michal Petko, Vlasta Krádlová
Zapisovateľ:
Jozef Buršák
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 obce k dodržiavaniu podmienok pre prijatie nenávratných zdrojov
financovania z Prima banky a.s.
Ing. Mária Kulanová, HK obce predniesla Stanovisko k dodržiavaniu podmienok pre prijatie
nenávratných zdrojov financovania z Prima banky a.s. za účelom predfinacovania
schválených NFP pre obec pri realizácií projektu
1. Úprava VP v obci Ľubiša, podporeného z prostriedkov EÚ a SR vo výške 38 808,- Eur
2. Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša podporeného z prostriedkov EÚ a SR vo výške
93 786,- Eur.
Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že prijatím NFP na predfinancovanie vyššie
uvedených projektov schválených obci z prostriedkov EÚ a SR nedôjde k zvýšeniu
celkového dlhového zaťaženia obce .
Stanovisko HK obce k dodržiavaniu podmienok pre prijatie NZF z Prima banky a.s. je
súčasťou zápisnice .
K bodu 7.
Schválenie preklenovacieho bankového úveru za účelom predfinacovania NFP pri
projekte „Úprava Verejného priestranstva v obci Ľubiša, podporeného z fondov EÚ
a SR vo výške 38 808,- Eur
Starosta obce informoval o schválenom NFP z PPA na realizáciu projektu „ Úprava
Verejného priestranstva v obci Ľubiša, z fondov EÚ a SR vo výške 38 808,- Eur .
Na základe vyššie uvedeného stanoviska HK obce , starosta obce predniesol návrh na prijatie
preklenovacieho bankového úveru z Prima banky, za účelom prefinacovania NFP na
realizáciu projektu vo výške 38 808,- Eur.
Poslanci OZ jednohlasne preklenovací bankový úver schválili .

K bodu č.8
Schválenie bankového úveru za účelom predfinacovania NFP pri projekte „
Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša „ podporeného z projektu EÚ a SR vo výške
93 786,- Eur
Starosta obce informoval o schválenom NFP z PPA na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša , podporeného z fondov EÚ a SR v rámci
Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 „ vo výške 93 786,- Eur.
Na základe vyššie uvedeného Stanoviska HK obce , starosta obce predniesol návrh na prijatie
preklenovacieho bankového úveru z Prima banky, za účelom prefinacovania NFP na
realizáciu projektu vo výške 93 786,- Eur.
Poslanci OZ jednohlasne preklenovací bankový úver schválili .
K bodu č. 9.
Návrh na zmenu použitého spôsobu financovania projektu s názvom: Rekonštrukcia
chodníkov v obci Ľubiša (kód projektu: 072PO130071) zo zálohovej platby na
refundáciu.
Poslanci OZ predložený Návrh na zmenu spôsobu financovania jednohlasne schválili.
K bodu č.10
Návrh na zmenu použitého spôsobu financovania projektu s názvom: Úprava verejného
priestranstva v obci Ľubiša (kód projektu: 072PO130069) zo zálohovej platby na
refundáciu.
Poslanci OZ predložený Návrh na zmenu spôsobu financovania jednohlasne schválili.
K bodu č. 11.
Správa HK obce o výsledku kontroly stav pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2017
Hlavná kontrolórka Obce Ing. Mária Kulanová predniesla Správu o výsledku kontroly stavu
pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2017.
Poslanci OZ zobrali prednesenú správu vzali na vedomie jednohlasne.
K bodu 12.
Návrh plánu kontorlnej činnosti na 2.polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti na
2.polrok 2018, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 13
Rôzné
V tomto bode sa podrobnejšie diskutovalo a starosta informoval o príprave akcie – Uvítanie
novonarodených detí do života - 3.6.2018 ,
- Starosta navrhol finančný príspevok na 1 dieťa vo výške 50,- Eur .
Poslanci OZ prednesený návrh jednohlasne schválili.
K bodu č.14
Návrh na uznesenie - tvorí prílohu zápisnice

K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené
o 23,00 h.

Zapísal: Jozef Buršák
....................................................
starosta obce
Overovatelia:

Ing. Ján Džugan

……………………..

Katarína Karšková

……………………..

