Zápisnica č. 3
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.06.2015
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prítomných poslancov: 4
Ďurčová Emília, Horecký Branislav, Niník Patrik, Loderér Peter
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Zahájenie
Schválenie, doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Schválenie overovateľov zápisnice
Schválenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
Štatút obce
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Nezbudská Lúčka
Návrh VZN o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
obce
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Jelínková Mariana a Samec Peter
Žiadosť o odpredaj pozemku – Bielik Ján a Bieliková Jarmila
Používanie súkromného vozidla starostu na služobné účely
Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly z NKÚ
Audit účtovnej závierky za rok 2014
Informácie o činnosti obecného úradu:
- informácia o kontrolnej činnosti,
- informácie o premenovaní železničnej zastávky,
- informácie o malej vodnej elektrárni,
- informácie o podujatiach obecného úradu,
- informácie o opravách,
- informácie o projekte na rekonštrukciu MŠ v bytovke,
- TJ Považan – voľba nového výboru zo dňa 07.03.2015, plnenie rozpočtu a zásady,
- informácie o pracovníkoch VPP a nových zamestnancoch obecného úradu.
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1: Zahájenie
Prítomných privítala pani starostka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, ktorá schôdzu
obecného zastupiteľstva viedla. Upozornila na skutočnosť, že bude obecné zastupiteľstvo
zvukovo zaznamenané.
K bodu č. 2: Schválenie, doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
P. starostka predložila prítomným program rokovania obecného zastupiteľstva na jeho
doplnenie a následné schválenie. Pani poslankyňa Ďurčová, ako aj pani starostka navrhla
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doplnenie programu a to tak, že bod č. 15 bol doplnený o výsledky kontroly komisie na
ochranu verejného záujmu majetkového priznania starostu. Pán Loderer navrhol doplnenie
programu rokovania o schvaľovanie odmeny bývalému starostovi Eduardovi Samcovi vo
výške 1 618 €, preplatenie dovolenky Eduarda Samca vo výške 1 904 €, schvaľovanie
odmeny vo výške 700 € bývalej hlavnej kontrolórke Štefánii Samcovej za dlhoročnú pomoc
pri organizovaní podujatí v obci, schváľovanie príspevku 500 € pre futbalový klub TJ
Považan Nezbudská Lúčka a schvaľovanie limitu starostke obce do výšky 200 € na obstaranie
tovarov a služieb bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Pani starostka navrhla doplnenie
informácii ohľadom dočasnej depónie. OZ schválilo doplnený program rokovania obecného
zastupiteľstva.
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik PROTI – 0 ZDRŽAL SA - 0
K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Ďurčová Emília a Loderer Peter.
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik PROTI – 0 ZDRŽAL SA - 0
K bodu č. 4: Schválenie zapisovateľa
Za zapisovateľa zápisnice bola schválená Mgr. Dominika Králiková
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik PROTI – 0 ZDRŽAL SA - 0
K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Zasadajúcimi bolo kontrolované plnenie uznesení z minulých zasadnutí. Na minulom
zastupiteľstve bolo uložené zaslať list na Dopravný úrad ohľadne premenovania železničnej
zastávky. Úloha bola splnená.
Dňa 16.03.2015 sme v mene obce podali žiadosť o premenovanie železničnej zastávky na
Dopravný úrad v Bratislave. Následne dňa 08.04.2015 boli na osobnom stretnutí zástupcovia
z Dopravného úradu na prešetrenie v správnom konaní. Dňa 20.04.2015 nám bol zaslaný list,
v ktorom nám Dopravný úrad dáva možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Ďalej nám bolo
zaslaný oznam o predĺžení lehoty v dĺžke 30 dní na vydanie rozhodnutia. Dňa 01.06.2015
nám bolo doručené rozhodnutie, kde Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach
rozhodol, že názov železničnej zastávky sa mení z pôvodného názvu Strečno na nový názov
Nezbudská Lúčka – Strečno. Podľa správneho poriadku má Strečno možnosť proti tomuto
rozhodnutiu podať rozklad v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. OZ zobralo správu
o plnení uznesení na vedomie.
K bodu č. 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2015
Hlavný kontrolór predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli. P. starostka otvorila diskusiu, do ktorej sa nikto
nezapojil, poslanci nemajú žiadne pripomienky ani výhrady. OZ schválilo plán kontrolnej
činnosti HK na I. polrok 2015.
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik PROTI – 0 ZDRŽAL SA - 0
Príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
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K bodu č. 7: Štatút obce
Pani starostka oznámila, že štatút obce bol prerobený v súlade s platnou právnou úpravou.
Pani poslankyňa Ďurčová navrhla aby sa zlúčili v § 3 ods. 5 a 6, keďže obsahovo sa
stotožňujú. Poslankyňa Ďurčová bola proti § 16 ods. 2 pís. b), namietala časť „v rozsahu
určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta“. Pripomienka nebola
akceptovaná. P. kontrolór konštatoval, že štatút je v súlade s dikciou zákona a celý štatút je
tvorený v súlade so znením právnych predpisov. Nový štatút bol schválený a starý štatút
stratil platnosť.
ZA 3 – Horecký , Loderer, Ninik PROTI 1 – Ďurčová ZDRŽAL SA - 0
Príloha: Štatút obce Nezbudská Lúčka
K bodu č. 8: VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
obce Nezbudská Lúčka
P. starostka otvorila diskusiu, poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu. Od občanov
nebola k návrhu VZN vznesená žiadna pripomienka. OZ VZN schválilo.
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0
Príloha: VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Nezbudská Lúčka

K bodu č. 9: VZN o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Nezbudská Lúčka
P. Loderér nesúhlasil s tým, aby bola rovnaká cena za prenájom kultúrneho domu pre rodinnú
oslavu ako aj pre zárobkovú aktivitu – ako je diskotéka, zábava. Cena za prenájom kultúrneho
domu na rodinné oslavy by mala byť nižšia ako za diskotéky. V prípade prenájmu priestorov
kultúrneho domu, obrusy a riady sú zarátané už v tomto prenájme. Poslanci konštatujú, že
komerčné akcie, kde ľudia dosahujú zisk, by mali byť drahšie ako rodinné oslavy.
P. poslankyňa Ďurčová navrhuje rozdielne sumy pre občanov Nezbudskej Lúčky a iné pre
cudzích. Poslanci navrhujú pre domácich výšku nájmu v nevykurovacom období maximálne
50 eur. Poslanci žiadajú znížené ceny na polovicu nielen pre organizačné zložky obce, ale aj
pre obyvateľov. Návrh cenníka za krátkodobý prenájom prekladáme na prerokovanie na
ďalšie zastupiteľstvo. Tento návrh bude vyvesený VZN na úradnej tabuli, občania budú mať
možnosť pripomienkovať toto VZN.
K bodu č. 10: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Jelínková Mariana a Samec Peter
Obecné zastupiteľstvo odložilo schválenie predĺženia zmluvy pána Petra Samca na ďalšie
zastupiteľstvo, nakoľko p. Samec ešte nie je definitívne rozhodnutý či si bude naďalej
prenajímať byt. OZ schvaľovalo len predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Jelínkovú. OZ
schválilo predĺženie nájomnej zmluvy Mariany Jelínkovej.
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik PROTI – 0 ZDRŽAL SA- 0
Príloha: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
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K bodu č. 11: Žiadosť o odpredaj pozemku – Bielik Ján a Bieliková Jarmila
P. starostka predniesla žiadosť pána Bielika o odkúpenie pozemku. Pozemok patrí do
vlastníctva obce. Pani Bieliková sa vyjadrila , že ešte za pani bývalej starostky Márie
Ďurčovej v roku 1999 bolo zaplatené cez 8000 Sk za celý pozemok, ale nebolo to vložené do
katastra. Podľa vyjadrenia bývalej starostky Márie Ďurčovej minulosti to schválili poslanci
a bolo to odkúpené. Obecný úrad nedisponujeme kúpnou zmluvou iba kópiou prenajímacej
zmluvy na dobu 5 rokov z roku 1988. Hlavný kontrolór konštatuje, že je potrebné opätovne
schváliť za symbolickú cenu. Navrhuje preskúmať staré zastupiteľstvá a doložiť, čo najviac
dokumentov, ktoré preukazujú, že pozemok bol zaplatený. O žiadosti pána Bielika rozhodnú
poslanci obecné zastupiteľstvo na ďalšom obecnom zastupiteľstve po doložení všetkých
potrebných dokumentov. OZ zobralo na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku.
Príloha: Žiadosť o odpredaj pozemku
K bodu č. 12: Používanie súkromného vozidla starostu na služobné účely
P. starostka predniesla žiadosť na využívanie jej osobného motorového vozidla na služobné
účely, nakoľko obec nedisponuje vlastným motorovým vozidlom. Cestovné náhrady za
používanie jej vozidla budú účtované na základe cestovných príkazov. P. starostka otvorila
diskusiu, nikto nemal výhrady. OZ schválilo používanie súkromného vozidla starostu na
služobné účely.
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik PROTI – 0 ZDRŽAL SA- 0
Pani starostka ďalej upozornila na skutočnosť, že nemá nárok na stravné lístky nakoľko
pracuje na polovičný pracovný úväzok. Bývalý starosta poberal stravné lístky neoprávnene, aj
napriek tomu, že mu OZ schválilo nárok na stravné lístky, nakoľko taktiež pracoval na
polovičný úväzok.
K bodu č. 13: Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly z NKÚ
P. starostka prečítala protokol z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý kontroloval
dlhovú politiku obce za účtovné obdobie 2010 -2014 od januára 2015 do mája 2015
a poukázal na nasledovné nedostatky: porušenie všeobecne záväzných predpisov, najmä
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákona o účtovníctve a zákona o finančnej kontrole
a vnútornom audite. Kontrolným úradom boli napomenuté úvery najmä 30 000 € úver, ktorý
bol použitý na krytie bežných výdavkov obce, tento úver bol celý prečerpaný, ale vôbec sa do
dnešného dňa nezačal splácať. Obec platí mesačne zatiaľ iba úroky. Zmluvy neboli
zverejňované na webovom sídle obce, čo znamená neplatnosť všetkých zmlúv. Poslanci boli
oboznámení s výsledkom kontroly a berú ho na vedomie. Najvyšší kontrolný úrad žiada
o vykonanie nápravných opatrení .
Príloha: Protokol o výsledku kontroly NKÚ
K bodu č. 14: Audit účtovnej závierky za rok 2014
Podľa správy nezávislého audítora starostka informovala obecné zastupiteľstvo o správe
z auditu za rok 2014 . Podľa vyjadrenia starostky audit nebol robený tri roky. Zo záverečného
hodnotiaceho protokolu prečítala nasledovné nedostatky:
- Obec nemá vydaný vnútorný predpis pre tvorbu a účtovanie opravných položiek –
porušenie opatrenia, nemá aktualizovanú vnútornú smernicu pre vedenie účtovníctva,
o evidovaní , odpisovaní a účtovaní majetku
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- Obec nemá vydaný obeh účtovných dokladov čím nie je zabezpečená dôsledná kontrola
všetkých výdavkov, porušenie zákona č. 431/2002 o účtovníctve, nemá vydaný poriadok
odmeňovania, nemá vydaný organizačný poriadok
- Obec nepostupuje v oblasti kontroly v zmysle zákona 502/2001, nemá vytvorený predpis
o zásadách pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, obec nevedie evidenciu zmlúv,
- Obec nesledovala hospodársky výsledok za poskytnuté transfery
- Obci nesúhlasí súlad medzi účtovníctvom a rozpočtovníctvom
- Obec nesprávne tvorí fond prevádzky , údržby a opráv z prijatých platieb
- Finančná zábezpeka od nájomcov bytov bola použitá v rozpore zo zákonom na
financovanie vlastných potrieb obce
- Obec čerpala rozpočtové prostriedky v priebehu roka bez schválenia zmien obecným
zastupiteľstvom
- Rozpočet nebol zostavený v súlade zákonom 523/2004
Celková ZADĹŽENOSŤ OBCE sa v roku 2014 ZVÝŠILA oproti roku 2013 o 15,61%
Zadĺženosť v roku 2013 – 48,76%
Zadĺženosť v roku 2014 – 64,37%

Poslanci berú na vedomie výsledky auditu
Starostka taktiež informovala o pokutách, ktoré obec dostala. Obec dostala pokutu vo výške
206,82 od Sociálnej poisťovne za obdobie január až jún 2014, august až december 2014. Na
obec prišla upomienka a eviduje nedoplatok 1036,79 voči RTVS, nakoľko nebol zaplatený
poplatok za služby poskytované verejnosti Rozhlasom a televíziou Slovenska od roku 2008..
Ďalej obec musí uhradiť pokutu vo výške 30 € Daňovému úradu, keďže obec nepodala ročné
hlásenie za zdaňovacie obdobie roku 2011 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov dňa 31.08.2012 a 60 €, ktorá prišla z Daňového úradu za nepodanie prehľadu
o príjmoch zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie september 2012 v lehote do
31.10.2012.
Príloha: Správa audítora k účtovnej závierke
K bodu č. 15: Informácie o činnosti obecného úradu
Pani starostka informovala zastupiteľstvo o zmenách na obecnom úrade. Zamestnankyňa
Dominika Králiková pracuje od 1.4.2015 na pracovný pomer a náplňou práce je všetko okrem
účtovných vecí. Pani Harvánková ekonómka spracovala účtovníctvo za minulé mesiace. Pani
Harvánková ďalej pre našu obec pracovať nebude, účtovníctvo bude spracovať externá
účtovníčka. Pani Kořinková bude pracovať na dohodu o vykonaní práce do júla 2015
v materskej škôlke. Od septembra bude v MŠ nová riaditeľka, nová učiteľka a v najbližších
dňoch budú zverejnené pracovné ponuky do MŠ.

BYTOVKA :
V bytovke sa konali dve schôdze obyvateľov, ktorí si zvolili pani Loncovú ako správcu
bytovky. Uskutočnila sa výmena vchodovej zámky, zakúpil sa nový kontajner, je potrebné
maľovať v bytovke, a obec robila vyúčtovanie plynu a vody v bytovom dome . Nakoľko sú
nájomcovia bytov nespokojní s výsledkami vyúčtovania, bude potrebné premeranie meračov
v jednotlivých bytov.
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DANE :
Informácie o kontrolnej činnosti v oblasti vyberania daní. P. starostka predniesla protokol
o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorý zistil chyby pri prepočítavaní dani
z nehnuteľnosti uvedený protokol bol zverejnený na úradnej tabuli.Tento rok boli dane
prepočítané podľa platného VZN, v porovnaní s minulým rokom vznikol rozdiel 750 €, a to
tým že v minulom roku boli dane prepočítavané podľa neplatného VZN s nesprávnou sadzbou
dane a zlým koeficientom tz., že obec v roku 2014 vybrala o 750e menej.
INFORMÁCIE O MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNI :
Obci bol doručený list ohľadne zámeru MVE, o čom bolo obecné zastupiteľstvo informované
14.1.2015. Obec zaslala dňa 30.1.2015 negatívne stanovisko k výstavbe MVE, nakoľko táto
oblasť sa nachádza sa v 5. ochrannom pásme. P. starostka sa zúčastnila dňa 3.6.2015
stretnutia na prerokovanie rozsahu hodnotenia na činnosť Vodná stavba – Malá vodná
elektráreň Krivé. Pásmo, v ktorom má byť podľa zámeru vodná elektráreň umiestnená,
nedovoľuje aby bola táto výstavba uskutočnená.
PODUJATIA Obecného úradu:
Pani starostka ďalej informovala o podujatiach, ktoré sa konali v obci. Uskutočnilo sa
stavanie máju, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, zber nadrozmerného odpadu do
veľkokapacitných kontajnerov. Pani starostka oznámila, že T+T, a.s uskutočňuje odvoz
veľkokapacitného odpadu lacnejšie ako Belské Služby, s.r.o. Ďalej informovala o oprave
strechy na materskej škôlke, aj v kultúrnom dome uvedené závady spôsobili zatekanie do
Kultúrneho domu a Materskej školy. Tieto nedostatky na strechách boli na miestach už
dlhodobejšie. V Materskej škole spôsobila škodu rodina Vrábová nakoľko využívala strechu
vchodu do Materskej školy ako terasu na ktorej bola nalepená len ipa. Čo spôsobilo
poškodenie strechy a následné zatekanie. Rodina pán Františka Vrába má zákaz používať
strechu na MŠ ako terasu. Oprava týchto vecí bola cca. do 400 eur. Do Materskej školy bolo
nutné kúpiť nový bojler stál 150 eur.
PROJEKTY a VÝZVY :
Bol podaný projekt na rekonštrukciu materskej školy, ktorý nebol schválený. Boli podané
projekty VÚC na športové aktivity a projekt na rekonštrukciu obecného rozhlasu cez
Ministerstvo financií SR. Pani starostka informovala o vyhlásení výzvy na verejné osvetlenie,
ale nakoľko obec nemá spracovaný dokument „program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce“, ktorý je nevyhnutný na schválenie projektov, projekt by bol zamietnutý.
TJ POVAŽAN:
Pani starostka otvorila diskusiu ohľadne futbalového klubu TJ Považan. Pani starostka
informovala , že dňa 7.3.2015 bol zvolený výbor TJ Považan viď. Zápisnica zo schôdze.
V priebehu pol roka sa konali dve schôdze. Pani starostka oznámila prítomným, že sa vzdáva
funkcie prezidentky futbalového klubu. Informovala , že v tomto roku bolo pre klub
TJ Považan preplatená doprava pre deti, poplatky za preukazy, internet futbalového klubu,
energie za budovu futbalového klubu. Obec zaplatila do júna 2015 pre TJ Považan cca 500
eur. V máji prišla na TJ Považan faktúra od SFZ vo výške 512€, ktorú nie je schopná obec
v tomto momente zaplatiť, nakoľko nie sú zaplatené faktúry za energie a pod. Obewc
požiadala o odklad splatnosti a rozdelenie faktúry na 3 mesiace. P. Niník reaguje, že doteraz
vždy bol starosta prezidentom klubu. P. kontrolór konštatoval, že klub je samostatná
organizácia, ktorá funguje samostatne od obce. V prípade nútenej správy, ktorá v obci hrozí
budú všetky dotácie zastavené. Sponzorov futbalisti nemajú. P. Loderer hovorí, že minulý rok
1 700 € od obce dostali. P. Niník uviedol, že keď nie sú peniaze pre futbal, tým pádom sa
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nepodá prihláška do ďalšieho ročníka. P. Mária Ďurčová navrhla zbierku na futbal.
P. starostka konštatuje, že keby sa nevyplácali neoprávnene odmeny, tieto financie mohli byť
použitý na fungovanie futbalu. Pán Kubičku navrhol, či by nebolo možné 1 700 € rozdeliť
medzi 12 mesiacov a to tým spôsobom, že by obec prispievala futbalistom každý mesiac.
P. Niník povedal, že si nikdy nič neúčtoval za dopravu. Keď fungoval bar, tak futbal bol
podporovaný tým, že zabezpečovali nájomcovia baru dopravu. Za šport v minulom roku
v marci 2014 bola uhradená faktúra 800 €. Pani starostka opäť zdôrazňuje, že obec má
nezaplatené faktúry vo výške 9 854 €, nemôže zaplatiť faktúru pre TJ Považan, keď nie sú
zaplatené dôležité faktúry energie a pod.
INFORMÁCIE o VPP :
Pavol Tichý, Daniel Holubčík, Peter Chovan už ďalej nepracujú na Obecnom úrade ako VPP
pracovníci, lebo nemali dostatočný počet odpracovaných hodín. Obecný úrad zamestnal cez
Národný úrad práce 4 nových ľudí na 8 hodín. Úrad práce poskytuje prácu na 4 mesiace
s tým, že Obecný úrad má na ich mzde päť percentnú účasť. Noví zamestnanci na úrade sú
Karol Kubička, František Kubička, Petra Ďugelová, Iveta Ondrášová. Na dohodu o vykonaní
práce pracuje pre Obecný úrad Michal Štadáni , ktorý sa stará o kosenie. Michal Štadáni si
týmto spôsobom odrába dlh voči obci, ktorý jeho rodine vznikol na daniach a smetiach.
Dohoda o vykonaní práce zlikviduje dlh za dane a smeti.
P. Tavač kladie otázku, či by obec nemohla prispievať na benzín na kosenie a lanko. Kosiť si
budú futbalisti sami. VPP pracovníci budú upravovať aj okolie futbalového ihriska. Pani
starostka ponúkla futbalistom aj možnosť, že budova TJ Považana môže byť vyčistená VPP
pracovníčkami.
Pani starostka oznámila , že pani Chovanová odovzdala kľúče od zvonice a zvoniť už nebude.
P. starostka konštatuje, že zvonenie ako posledná rozlúčka pri úmrtí bude zadarmo.
Momentálne sa rieši elektronické zvonenie resp. zvony sa pustia do rozhlasu. Ak by neboli
vyriešené elektronické zvony oslovili sme s pomocou pána Milana Zelníka, kým nebude
definitívne táto otázka technicky vyriešená.
Ďalej pani starostka informovala obecné zastupiteľstvo ohľadom skládky odpadu pri
futbalovom ihrisku -dočasnej depónie. Zmluva je preverená a našli sa v nej veľké nedostatky,
preto bol konateľ spoločnosti oslovený na odpratanie skládky. S firmou sa bude rokovať
a obec bude trvať na tom, aby sa skládka odstránila. Nakoľko obec nie je držiteľom certifikátu
o nakladaní so stavebným odpadom. Doteraz spoločnosť nezískala právoplatné rozhodnutie
o dodatočnom povolení na terénne úpravy. Uvedené rokovania budú so spoločnosťou o dva
týždne.
Komisia pre verejný záujem zasadala za účelom doručenia majetkového priznania p.
starostky. P. Ďurčová prečítala správu z výsledku kontroly. P. poslankyňa upozorňuje, že
novozvolená starostka majetkové priznanie doručil, avšak mala ho podať do 30 dní od
zvolenia. Pani starostka konštatuje, že bývalý starosta mal taktiež podať majetkové priznanie.
Túto povinnosť si nesplnil ani v tomto roku, ani v minulých rokoch.

Strana 7 z 9

K bodu č. 16: Rôzne
V minulom roku marec 2014 dostala obec dotáciu 1 000 eur od Združenia obcí Mikroregión
Terchovská dolina s účelovým použitím týchto zdrojov - a to na opravu ozvučenia v dome
smútku alebo na úhradu členského poplatku v združení MAS Terchovská dolina, avšak táto
dotácia nebola použitá na vopred dohodnutý účel.
Pani starostka ďalej informuje o pokute, ktorú obec teraz dostala za zhorené kontajneri, ktoré
objavila v októbri 2014 kontrola projektu „Najmodernejšia cesta separovania pre takmer
30 000 obyvateľov Terchovskej doliny“ pokuta vo výške 1 424 €. Táto pokuta vznikla
z dôvodu, že bývalý starosta neoboznámil Združeniu obcí Mikroregión Terchovská dolina s
touto škodovou udalosťou, ktorá mohla byť riešená cez poisťovňu. Členovia organizácie
Mikroregión Terchovská dolina polovicu pokuty vzhľadom na vážny finančný stav obce
Nezbudská Lúčka odpustili a polovicu bude mať obec rozloženú na viac splátok.
P. starostka informovala o príjmoch obce, o výške podielových daní od januára do mája 2015,
výške neuhradených faktúr, výške pravidelných mesačných výdavkov a platieb v obci.
Ďalej sa rokovalo o doplnených bodoch programu, a to schválenie odmeny bývalému
starostovi Mgr. Eduardovi Samcovi a bývalej hlavnej kontrolórke Štefánii Samcovej. Hlavný
kontrolór upozornil na skutočnosť, že takéto schválenie je protiprávne, odporuje
zákonu a takéto uznesenie nebude starostkou podpísané a tým nebude ani platné. Nemožno
v žiadnom prípade retroaktívne schvaľovať niečo čo už bolo vykonané bez súhlasu OZ,
hoci sa tento súhlas na daný úkon vyslovene vyžadoval zo zákona. Pani starostka dala
hlasovať o doplnených bodoch programu.
Schválenie odmeny bývalému starostovi 1 618 €
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik

PROTI – 0

ZDRŽAL SA- 0

Schválenie preplatenia dovolenky bývalému starostovi 1 904 €
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik

PROTI – 0

ZDRŽAL SA- 0

Schválenie odmeny bývalej hlavnej kontrolórke 700 € ako občanovi obce za dlhoročné
zásluhy
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik

PROTI – 0

ZDRŽAL SA- 0

Schválenie dotácie pre futbalový klub TJ Považan 500 €
ZA 4 – Horecký, Loderer, Ďurčová, Ninik

PROTI – 0

ZDRŽAL SA- 0

Schvaľovanie limitu starostke obce do výšky 200 € na obstaranie tovarov a služieb bez
súhlasu obecného zastupiteľstva – tento doplnený bod bol vypustený z rokovania OZ
K bodu č. 17: Diskusia
Pani starostka otvorila DISKUSIU, P. Loderer informoval, že chcel byť prizvaný na
rokovanie s ŽSR na premenovanie zastávky. A taktiež poslanci upozorňujú, že neboli
oslovení na pomoc pri MDD. P. starostka informovala , že MDD bolo vyhlasované v rozhlase
boli plagáty a ľudia sa na pomoc prihlasovali sami nebolo nutné ich k tomu pozvať.
P. poslankyňa Ďurčová sa informovala, či sa v budúcnosti uvažuje o otvorení kuchyne
v materskej škôlke. P. starostka konštatuje, že neuvažuje o znovuotvorení kuchyne, nakoľko
dovážanie stravy je rentabilnejšie ako prevádzkovanie kuchyne.
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K bodu č. 18: Záver
Pani starostka vyzvala prítomných, či majú príspevky do diskusie a následne ukončila
diskusiu a obecné zastupiteľstvo.
Overovatelia zápisnice:
Emília Ďurčová

____________________________

Peter Loderer

____________________________

Zapísala: Mgr. Dominika Králiková
V Nezbudskej Lúčke, 23.06.2015
Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
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