ZÁPISNICA
Z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo
dňa 17.júna 2013 o 17:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.
Prítomní: 9 prítomných, 4 neprítomní, podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice) poslanec
Ing. Ľubomír Trišč došiel na rokovanie 17:15.
Predsedajúci – starosta obce Florián Giňa privítal poslancov a prečítal program rokovania
podľa pozvánky a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Bod 1 – Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúci oznámil, že zasadnutie OcZ bolo zvolané v stanovenej lehote a že poslanci
OcZ boli na toto včas pozvaní. Ďalej skonštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov OcZ
sú prítomní 10, teda zasadnutie OcZ je podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.
Za zapisovateľa určil Mgr. Rastislava Zubaja, prednostu OcÚ a za overovateľov zápisnice
určil poslancov Máriu Kostrabovú a Lamberta Kaleju
Bod 2 - Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie boli predsedajúcim navrhnutí a jednohlasne (11 poslancov) zvolení
Ing. Ľubomír Trišč, Ladislav Bílý a Dušan Ferko.
Starosta obce prečítal program rokovania a prítomní poslanci program rokovania
jednohlasne schválili ( za -11 prítomných poslancov)
Bod 3 – Financovanie úveru v prospech Príma banky na rekonštrukciu viacúčelovej
sály kultúrneho domu.
Starosta obce oboznámil poslancov zo zmenou rozpočtu na rok 2012, ktoré sa konalo na 15
zasadnutí OcZ dňa 11.októbra 2012 na ktorom sa navýšil rozpočet pre rekonštrukciu a
opravu na viacúčelovej sále kultúrneho domu. Ale uznesenie k vyčleneniu financií na opravu
viacúčelovej sály sa z tohto zasadnutia neprijalo. Čo je potrebné ku schváleniu úveru
v Primabanke.
Poslankyňa Terézia sa pýtala aký bol postup pri získaní úveru na zaplatenie faktúry.
Starosta oslovil niekoľko bánk a požiadal ich o vypracovanie ponúk na úver v rozsahu od
460000 až 560000 tisíc eúr. Požadoval dĺžku splatnosti, kratšiu ako desať rokov. Dobu
splatnosti uzavrel na 7 rokov a percentá z úveru na rok čo najnižšie (2,03 percent ročne
z úveru) . Najvýhodnejšiu ponuku úveru poskytla Primabanka a táto ponuka bola
prezentovaná aj na zastupiteľstve.
Poslankyňa Terézia mala dotazy na starostu ako stojíme z ostatnými úvermi, ktoré má obec
(úver na 830000 tisíc na výstavbu 4x18bj sa spláca z nájmu obyvateľov a úver preklenovací
na regeneráciu obce sa v čo najkratšom čase vyplatí. Čakáme už iba na financie a máme už
aj po kontrole), aké ručenie budeme mať pri tomto úvere (bianko zmenka).
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Ing. Ľubomír Trišč sa pýtal ako sa dohodlo pri návrhu zmluvy na predaj 24 obytných
kontajnerov pre 12 rodín. Či sa vypustila rozhodcovská doložka, proti ktorej mal námietky na
minulom zastupiteľstve. Starosta mu oznámil, že je to v štádiu riešenia.
Ďalší dotaz na starostu bol na neúplný Návrh zmluvy k stavbe bytovky, ktorý bol schválený
na minulom zastupiteľstve bez uvedenia čísla parcely, kde bude bytovka postavená.
Poslankyňa Terézia Judová chcela vysvetliť ako môžeme bianko zmenku využiť pri úvere.
Starosta obce jej vysvetlil, že pri nemožnosti splácania mesačných splátok za úver napr. po
dobu jedného kalendárneho roka ak by sme neboli schopný splácať mesačné splátky, tak
vtedy sa využíva bianko zmenka. Ing. Ľubomír Trišč mal dopyt na kontrolóra či môžeme mať
aj tento úver a či na každý úver musí byť aj uznesenie obecného zastupiteľstva. Kontrolór
odpovedal, že na každý úver musí byť uznesenie a na tento úver má obec finančné krytie.
Ing. Ľubomír Trišč oznámil, že na internete je zmluva o úvere k osobnému autu Peugot 507,
ktoré ale obecné zastupiteľstvo uznesenie o úvere neschválilo. Starosta informoval, že bolo
prijaté uznesenie o kúpe auta na tretiny. Nato poslanec Ľubomír Trišč vytkol, že poplatok za
spracovanie úveru je 2300 eur a verejne obstarávanie 1300 eur ,to sú ďalšie výdavky
spojené z kúpou osobného automobilu. Ing. Ľubomír Trišč oznámil, že ako poslanec podá
na prokuratúru, že zmluva o úvere nemôže byť podpísaná starostom ak nebolo priaté
uznesenie od zastupiteľstva o úvere.
Starosta reagoval na dotaz poslanca Ľubomíra Trišča. Ako sme mohli zaplatiť auto, keď sa
odsúhlasila kúpa auta na tretiny. Ľubomír Trišč argumentoval, že sa odsúhlasila zmena
v rozpočte na tento rok 2013 navýšenie o 7000 eur na kúpu auta.
Poslanec Peter Trišč chcel podklady o úvere od Primabanky. Starosta predložil
najvýhodnejšie podklady od Primabanky k nahliadnutiu. Počas diskusie o spracovateľských
poplatkoch za poskytnutie úveru a výške mesačnej splátky dal návrh p. Talarovič kontrolór
obce,aby sa po dovolenkách okolo augusta urobilo jedno pracovné kde sa OcZ bude
podrobnejšie venovať prioritám a sporným veciam na ktoré nieje priestor počas riadneho
zasadnutia OcZ. Ďalej kontrolór navrhol aby sa pristúpilo ku šetreniu na obecnom úrade.
Nech sa preplácajú len bežné výdavky na riadny chod obecného úradu.
Poslanci navrhli uznesenie o priatí úveru vo výške 490000 ,- eur poskytovaný Prima bankou
Slovensko, a.s., a vystavenie vlastnej vista biankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu s názvom „Oprava časti kultúrneho domu - Viacúčelová sála“ OcZ
schválilo ( za 6 poslancov, 0 proti a zdržali sa 4 ) tento návrh.
Bod 4 – Záver
Predsedajúci starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť a pozornosť na 22.
riadnom zastiteľstve. OcZ a ukončil ho.
V Jarovniciach 24.6.2013
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starosta obce: Florián Giňa
.............................................
Zapisovateľ: Mgr. Rastislav Zubaj, prednosta
OcÚ
............................................
Overovatelia zápisnice: Lambert
Kaleja

.............................................

Mária
Kostrabová

............................................
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