UZNESENIE z Obecného zastupiteľstva
v Nezbudskej Lúčke, zo dňa 9.6.2015

a/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o odpredaji pozemku pána Bielika a Bielikovej
2. Návrh VZN o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku obce nezbudská Lúčka
3. Informácie o výsledku kontroly z NKÚ
4. Audit účtovnej závierky za rok 2014
5. Informácie o kontrolnej činnosti
6. Informáciu o premenovaní železničnej zastávky
7. Informáciu o Malej vodnej elektrárni
8. Informáciu o podujatiach obecného úradu
9. Informáciu o opravách
10. Informácie o projekte na rekonštrukciu MŠ v bytovke
11. Informáciu o TJ Považan – voľby nového výboru zo dňa 7.3.2015
12. Informáciu o vzdaní sa funkcie prezidenta futbalového klubu TJ Považan starostkou obce Nezbudská
Lúčka
13. Informáciu o dočasnej depónii
14. Informáciu o pracovníkoch VPP a zamestnancoch obecného úradu

Uznesenie č. 16/2015
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva a jeho doplnenie
p. starostka predložila prítomným program rokovania obecného zastupiteľstva na jeho doplnenie
a následné schválenie. Pani poslankyňa Ďurčová, ako aj pani starostka navrhla doplnenie programu
a to tak, že do bodu č. 15 výsledky kontroly majetkového priznania starostky. Pán Loderer navrhol
doplnenie programu rokovania o DODATOČNÉ schválenie NEOPRAVNENE VYPLATENÝCH
ODMIEN vo výške 1618€ a DOVOLENKY vo výške 1904 € bývalému starostovi Eduardovi Samcovi
a 700 € odmenu bývalej hlavnej kontrolórke Štefánii Samcovej , ktoré boli vyplatené ešte v roku 2014
bez schválenia BÝVALÉHO obecného zastupiteľstva. Návrh 500 € pre futbalový klub TJ Považan
a schválenie limitu starostke obce do výšky 200 € na obstaranie tovarov a služieb. Pani starostka
navrhla doplnenie informácii ohľadom dočasnej depónie.
Za 4 – Horecký, Loderér, Ďurčová, Ninik

proti – 0

zdržal sa - 0

V Nezbudskej Lúčke : 9.6.2015

Adriana Vraňanová Kubičková
Starostka obce

Uznesenie č. 17/2015
Schválenie overovateľov zápisnice: Overovatelia zápisnice: Ďurčova Emília a Loderer Peter.
Za – Horecký, Loderér, Ďurčová, Ninik

proti – 0

zdržal sa – 0

V Nezbudskej Lúčke : 9.6.2015

Adriana Vraňanová Kubičková
Starostka obce

Uznesenie č. 18/2015
Schválenie zapisovateľa zápisnice: schválená Mgr. Dominika Králiková
Za – Horecký, Loderér, Ďurčová, Ninik

proti – 0

zdržal sa - 0

V Nezbudskej Lúčke : 9.6.2015

Adriana Vraňanová Kubičková
Starostka obce

Uznesenie č. 19/2015
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Za – Horecký, Loderér, Ďurčová, Ninik

proti – 0

zdržal sa - 0

V Nezbudskej Lúčke : 9.6.2015

Adriana Vraňanová Kubičková
Starostka obce

Uznesenie č. 20/2015
Schválenie Štatút obce
Za – Horecký, Loderér, Ninik

V Nezbudskej Lúčke : 9.6.2015

Proti – Ďurčová

zdržal sa - 0

Adriana Vraňanová Kubičková
Starostka obce

Uznesenie č. 21/2015
Schválenie Všeobecne Záväzného Nariadenia o dodávke vody a verejných vodovodoch
Za – Horecký, Loderér, Ďurčová, Ninik

V Nezbudskej Lúčke : 9.6.2015

proti – 0

zdržal sa - 0

Adriana Vraňanová Kubičková
Starostka obce

Uznesenie č. 22/2015
Schválenie predĺženie nájomnej zmluvy pre byt číslo 1 na prízemí pre nájomcu Mariana
Jelínková
Za – Horecký, Loderér, Ďurčová, Ninik

V Nezbudskej Lúčke : 9.6.2015

Proti – 0

Zdržal sa - 0

Adriana Vraňanová Kubičková

Starostka obce
UZNESENIE z Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke, zo dňa 9.6.2015
Uznesenie č. 23/2015
Schválenie odmeny bývalému starostovi 1. 618 €
Za 4 – Loderér, Ďurčová, Horecký, Niník

proti – 0

zdržal sa – 0

Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková oznamujem verejnosti, že využívam
právo veta a podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pozastavujem výkon tohto
uznesenia, keďže sa domnievam, že toto uznesenie prijaté obecným zastupiteľstvom 9.6.2015, odporuje
zákonu a týmto spôsobom došlo k legalizovaniu porušenia zákona.
Podľa

zákona

253/1994

a primátorov miest

Z.z.

o

právnom

starosta NEMÁ NÁROK

postavení

a

platových

pomeroch

starostov

obcí

na vyplatenie odmeny. Podľa zákona môže obecné

zastupiteľstvo schváliť starostovi LEN zvýšenie ZÁKLADNÉHO platu až o 70%. Bývalému starostovi nemôže
schváliť odmenu nové obecné zastupiteľstvo – je to v rozpore so zákonom.

UZNESENIE z Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke, zo dňa 9.6.2015
Uznesenie č. 24/2015
Schválenie preplatenia dovolenky bývalému starostovi 1904 €
Za 4– Loderér, Ďurčová, Horecký, Niník

proti – 0

zdržal sa – 0

Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková oznamujem verejnosti, že využívam
právo veta a podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pozastavujem výkon tohto
uznesenia, keďže sa domnievam, že toto uznesenie prijaté obecným zastupiteľstvom 9.6.2015, odporuje
zákonu a týmto spôsobom došlo k legalizovaniu porušenia zákona.
Podľa zákona 253/1994 Z.z. - Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie. Náhradu platu
za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca
budúceho kalendárneho roku a ak o tom ROZHODLO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO (bývalé obecné
zastupiteľstvo).
Bývalý starosta si mal dať preplatenie dovolenky vo výške 1904€ schváliť platnému obecnému
zastupiteľstvu tz. bývalému starostovi nemôže schváliť dovolenku nové obecné zastupiteľstvo – je to
v rozpore so zákonom.

UZNESENIE z Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke, zo dňa 9.6.2015
Uznesenie č. 25/2015

Schválenie odmeny bývalej hlavnej kontrolórke 700 € ako občanovi obce za dlhoročné zásluhy
Za 4– Loderér, Ďurčová, Horecký, Niník

proti – 0

zdržal sa – 0

Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková oznamujem verejnosti, že využívam
právo veta a podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pozastavujem výkon tohto
uznesenia, keďže sa domnievam, že toto uznesenie prijaté obecným zastupiteľstvom 9.6.2015, odporuje
zákonu a týmto spôsobom došlo k legalizovaniu porušenia zákona.
Podľa zákona 369/1990 Zb.o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo rozhoduje a schvaľuje odmenu
hlavnému kontrolórovi. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so
základnými pravidlami o kontrolnej činnosti. Starosta nemôže zasahovať do platu kontrolóra, aby bola
zabezpečená zákonom určená nestrannosť a nezávislosť.

Bývalý starosta bez súhlasu obecného

zastupiteľstva vyplatil odmenu bývalej kontrolórke obce jedná sa o porušenie zákona.

UZNESENIE z Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke, zo dňa 9.6.2015
Uznesenie č. 26/2015
Schválenie dotácie pre futbalový klub TJ Považan 500 €

Za 4– Loderér, Ďurčová, Horecký, Niník

proti – 0

zdržal sa – 0

Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková oznamujem verejnosti, že využívam
právo veta a podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pozastavujem výkon tohto
uznesenia, keďže sa domnievam, že toto uznesenie prijaté obecným zastupiteľstvom 9.6.2015, odporuje
zákonu rozpočte obce. TJ Považanu bolo v rozpočte obce schválených 1 700e. Nakoľko má obec 64%
zadĺženosť , nie je možné klubu v TOMTO ČASE čiastku zaplatiť.

