Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 20.11.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ing. Erika Lὄrincová
POGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vysvetlenie a postup pri rekonštrukcii verejného osvetlenia
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok pre poskytnutie úveru
Prijatie uznesenia OZ o schválení žiadosti o uzavretie obchodu / úveru /
Diskusia
Uznesenie
Záver

K bodu 1. Otvorenie , schválenie programu rokovania OZ
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných a
konštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko z počtu poslancov 5 bolo prítomných 4
( viď. prezenčná listina). Hneď na úvod navrhla zmenu programu.
Návrhy na zmenu programu:
-

Bod č. 6 -Plnomocenstvo – Poľovnícke združenie Nenince

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vysvetlenie a postup pri rekonštrukcii verejného osvetlenia
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok pre poskytnutie úveru
Prijatie uznesenia OZ o schválení žiadosti o uzavretie obchodu / úveru /
Poľovnícke združenie Nenince - Plnomocenstvo
Diskusia
Uznesenie
Záver

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár)
0
0

Uznesenie č.70
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje zmenu programu rokovania

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
V tomto bode starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice : Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár
Zapisovateľ:
Hlasovanie:

Zuzana Hajtmanová
za:
Proti:
Zdržal sa :

4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár )
0
0

K bodu č. 3 Vysvetlenie a postup pri rekonštrukcii verejného osvetlenia
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o zmene a postupe prác pri rekonštrukcii
verejného osvetlenia.
Predložila list z Ministerstva Hospodárstva SR, v ktorom sa uvádza, že predložená žiadosť
o nenávratný finančný príspevok ( NFP) splnila podmienky poskytnutia pomoci definované vo Výzve
na predkladanie žiadosti o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Zároveň sa
v liste uvádza, že ak v žiadosti bolo uvedené ako typ financovania refundácia, hraničný termín na
predkladanie žiadosti o platbu tohto typu je 30.10.2015. Vzhľadom na skutočnosť, že táto informácia
sa k nám dostala až 03.11.2015, starostka navrhuje, aby sa celá modernizácia verejného osvetlenia
zafinancovala z úveru a na budúci rok požiada o refundáciu výdavkov. Ďalej uviedla, že všetky práce
musia byť ukončené do konca roka 2015,ale zatiaľ nie je podpísaná ani Zmluva.
V rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP sa uvádza, že Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo v súlade
s § 14 a nasl. Zákona č. b528/008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva poskytuje dotáciu vo výške 56 733,28 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 59 719,24 Eur ( t. z. že rozdiel v sume 2 985,96 € Obec poskytne ako 5% - nú
spoluúčasť). Starostka však uvádza , že na základe Verejného obstarávania cena za zhotovenie celého
diela, ktorého zhotoviteľom je firma Stavby Slovakia s.r.o. činí 66 669,23 €.
Ján Príbeli ( poslanec ) – sa zaujíma o podmienky ohľadom čerpania úveru.
Starostka uviedla, že krátkodobý úver za výhodných úrokových podmienok by nám mohla poskytnúť
Slovenská záručná a rozvojová banka, ale v súvislosti s krátkym časovým obdobím sa to do
31.12.2015 nedá stihnúť.
Vzhľadom na skutočnosť, že sme klientmi OTP BANKY, navrhuje čerpať úver z uvedenej banky.
Ing. Erika Lorincová ( poslankyňa) – pýta sa aká je úroková sadzba ?
Starostka – v predbežnej ponuke uvádzajú ročnú úrokovú sadzbu 2,29 % a minimálny poplatok
200,00 Eur.
Ján Príbeli ( poslanec ) – zaujíma sa aký bude prínos celého projektu.
Starostka –hospodárnosť a rentabilita, celé verejné osvetlenie sa rozšíri o 12 svietidiel
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.71
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie informáciu a postup pri rekonštrukcii
verejného osvetlenia

K bodu č. 4 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre poskytnutie úveru
V tomto bode Ing. Príbeliová Anna – kontrolórka obce predložila poslancom OZ Stanovisko
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania ( viď. Príloha ).
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.72
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

K bodu č. 5 Prijatie uznesenia OZ o schválení žiadosti o uzavretie obchodu / úveru/.
Po zvážení všetkých okolností a po predložení stanoviska hlavného kontrolóra obce sa poslanci OZ
rozhodli o prijatí úveru z OTP Banky
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár)
0
0

Uznesenie č.73
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje preklenovací úver na preklenutie časového
nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných výdavkov na realizáciu projektu budovania
a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutia poradenstva v oblasti
energetiky
K bodu č. 6 Poľovnícke združenie Nenince - Plnomocenstvo
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ Plnomocenstvo od Splnomocnencov pána
Viktora Šimuneka a pani Evy Hívešovej. Účelom tohto splnomocnenia je, aby poslanci určili jedného
z uvedených splnomocnencov na zastupovanie Obce Bátorová ako vlastníka poľovných pozemkov
v uznanom Poľovnom revíri PZ Nenince vo veci zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných
pozemkov a vo veci hlasovania na zhromaždení vlastníkov tohto poľovného revíru ako aj
v zastupovaní voľby splnomocnencov zhromaždenia vlastníkov Poľovných pozemkov za účelom
podpísania zmluvy o výkone práva poľovníctva s poľovníckym združením.
Po krátkej rozprave poslanci OZ hlasovali nasledovne :
 Viktor Šimunek získal 2 hlasy ( Bc. Tomáša Hajtmana a Pavla Lichvára ) a
 Eva Hívešová získala taktiež 2 hlasy ( Ing. Eriky Lorincovej a Jána Príbeliho ). Vzhľadom na
rovnosť získaných hlasov, sa uvedený bod odkladá na ďalšie zasadnutie.
Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová odkladá – určenie splnomocnenca na zastupovanie Obce
Bátorová ako vlastníka poľovných pozemkov v Poľovníckom združení Nenince.

K bodu č.7 Diskusia
Pavol Lichvár (poslanec)- zaujíma sa ako bude doriešená cesta k cintorínu, nakoľko má informácie, že
Lesy SR prispeli na údržbu a opravu tejto miestnej komunikácie financie vo výške 3000,00 €.
Starostka – túto informáciu potvrdila a uviedla, že v pondelok ( t.j. 23.11.2015 ) sa majú začať práce
ohľadom opravy tejto cesty. Uvedené opravy bude realizovať firma ELMOUR – pán Násaly Milan.
Starostka ďalej uviedla, že s pánom Násalym sa dohodla, že na sumu, ktorá ešte nie je uhradená
z predchádzajúceho roku, pán Násaly vystaví dobropis a taktiež vystaví novú faktúru, ktorá bude
uhradená z uvedenej dotácie.
Poslanci nesúhlasia s uvedeným návrhom starostky obce a už vôbec nie, aby uvedené opravy
realizovala firma ELMOUR.
Starostka – pýta sa poslancov, čo z uvedenými financiami bude, pretože sa majú vyčerpať do konca
roka 2015.
Ján Príbeli ( poslanec) –vyjadruje nespokojnosť voči návrhu starostky, nakoľko uvedená firma
realizovala opravu tejto cesty pred rokom a opravené výtlky nevydržali ani pol roka a rozpadli sa.
Pavol Lichvár (poslanec)-tiež vyjadruje nespokojnosť a navrhuje iné riešenie. Je proti tomu, aby
opravu realizovala uvedená firma
Starostka – pýta sa poslancov, či uvedenú opravu má zastaviť a či má napísať reklamáciu
Ján Príbeli ( poslanec) – uvádza, že o reklamácii sa bavíme pol roka, tak nechápe prečo do teraz
nebolo začaté reklamačné konanie
Starostka – pýta sa poslancov, že čo s finančnými prostriedkami od Lesov SR, nakoľko sa majú
vyčerpať do konca kalendárneho roka.
Ing, Príbeliová ( kontrolórka obce) – navrhuje prekonzultovať s vedením Lesy SR a požiadať
o predĺženie lehoty na opravu tejto cesty z dôvodu nepriaznivého počasia.
Ing. Erika Lorincová ( poslankyňa) – navrhuje celú vec ohľadom reklamácie prekonzultovať
s právnikom
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár)
0
0

Uznesenie č.75
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová poveruje starostku obce prekonzultovať písomnú reklamáciu
miestnej komunikácie k cintorínu s právnikom Dr. Ďuricom – do 07.12.2015
K bodu č.7 Uznesenie
( viď. Uznesenia k zápisnici)
K bodu č. 8 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,00 hod
Najbližšie zasadnutie sa určilo na 11.12.2015 o 17,00 hod.
Zapísala : Zuzana Hajtmanová ...........................
Overovatelia : Pavol Lichvár .................................., Ing. Erika Lὄrincová ........................................
Daniela Lichvárová ( starostka obce ) ..............................................

