Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 23.11.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 23.11.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 23.11.2017 za účasti 7
poslancov, starostu obce Ing. Petra Kubisa, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, p. Viery
Macúchovej – kontrolórky obce a 1 občana.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie Municipálneho úveru – Eurofondy vo výške 157.705,-€ z Prima banka
Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve.
Schválenie vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky.
Rôzne: a) informácie starostu
b) Schválenie úveru na spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie ČOV
c) Návrh starostu obce na odmenu kontrolórke obce za rok 2017 vo výške
150,-€
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce skonštatoval prítomnosť 7
poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny skonštatoval , že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za
uznášania schopné.
2. Schválenie programu OZ
Starosta obce Ing. Peter Kubis dal hlasovať poslancom OZ o návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva, do programu bolo pridané v bode Rôzne za:
b) Schválenie úveru na spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie ČOV
c) Návrh starostu obce na odmenu kontrolórke obce za rok 2017 vo výške 150,-€
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 33/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva:
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie Municipálneho úveru – Eurofondy vo výške 157.705,-€ z Prima banka
Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve.
Schválenie vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky.
Rôzne: a) informácie starostu
b) Schválenie úveru na spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie ČOV
c) Návrh starostu obce na odmenu kontrolórke obce za rok 2017 vo výške
150,-€
Diskusia
Záver

Ing. Peter Kubis
starosta obce
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starosta obce Ing. Peter Kubis navrhol: Ing. Ondreja Lančariča,
p. Hanu Kubalákovú, p. Ľubicu Polákovú , za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha
a p. Rastislava Kubiša a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.34/2017
OZ schvaľuje zloženie návrhovej Ing. Ondreja Lančariča, p. Hanu Kubalákovú, p. Ľubicu
Polákovú , za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha a p. Rastislava Kubiša a za
zapisovateľku - p. Janu Hudecovú

Ing. Peter Kubis
starosta obce
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predložila poslancom OZ kontrolu úloh z
predchádzajúceho zasadnutia:
- Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
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na čiastočnú
právoplatnosť

úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej

jedálni

nadobudol

Zámennú zmluvu podľa GP č. 033/17 medzi Obcou Krajné a Ladislavom Remiašom
s manželkou Ing. Katarínou Remiašovou, Krajné 321 bola podaná na zápis do katastra
nehnuteľností.
zámer obce Krajné predať alebo vymeniť pozemok p.č. 2964/2 vo výmere 230,5m2 bude
zverejnený v najbližších dňoch
zámer obce Krajné predať
v najbližších dňoch

pozemok p. č.232/33 vo výmere 124m2 bude zverejnený

- bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na p.č.17412/29, zverejnená bude do 30.11.2017
Konštatovanie č.14
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
5. Schválenie Municipálneho úveru – Eurofondy vo výške 157.705,-€ z Prima banka
Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 01 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575
951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve.
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie Municipálny
úver – Eurofondy vo výške 157.705,-€ z Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Úver bude použitý na úhradu faktúry v projekte
: Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné, Kód projektu: 310011B371
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.35/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver – Eurofondy vo výške 157.705,-€ z Prima
banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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6.Schválenie vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky.
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie vystavenie
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.36/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
11. Rôzne: a) informácie starostu
Konštatovanie č.15
OZ berie na vedomie informácie starostu obce

Ing. Peter Kubis
starosta obce
b) Schválenie úveru na spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie ČOV pre SLV, s.r.o.
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie úveru na
spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie ČOV pre SLV, s.r.o. od Prima banky Slovensko,
a.s. Projekt je podaný a jednou povinných príloh je prísľub banky.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č.37/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje konanie SLV, s.r.o. Krajné s Prima bankou Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH
SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L za účelom financovania (spolufinancovania) projektu Rekonštrukcie ČOV Krajné,
do sumy 330.000,- EUR vrátane.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
c) ) Návrh starostu obce na odmenu kontrolórke obce za rok 2017 vo výške 150,-€
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ návrh na odmenu
kontrolórke obce za rok 2017 vo výške 150,-€. Prítomní poslanci sa po dohode zhodli na
sume 200,-€.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.38/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje odmenu kontrolórke obce za rok 2017 vo výške 200,-€.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
12. Diskusia
Do diskusie sa zapojil: Bc. Pavol Macúch
13. Záver

Overovatelia:
Bc. Pavol Macúch, dňa

Zapisovateľka:
Jana Hudecová

Rastislav Kubiš, dňa
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