Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 10.10.2017
Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,

Ďalší prítomní:

Ing. Július Tar, prednosta OcÚ,
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 18. zasadnutí OcZ a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, z celkového počtu poslancov sú prítomní štyria, neprítomný jeden poslanec
Zsolt Štugel, ktorý sa neospravedlnil. Hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács sa
ospravedlnila pre neúčasť na rokovaní OcZ.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh programu rokovania.
1.

Otvorenie zasadnutia
vykoná: starostka obce
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie
vykoná: starostka obce
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
vykoná: starostka obce
4. Podmienky na prijatie Municipálneho úveru – Univerzál
predkladá: starostka obce
5. Schválenie podania žiadosti o NFP na rekonštrukciu Domu smútku v Šalove
predkladá: starostka obce
6. Záver
Starostka požiadala poslancov, aby sa k navrhnutému programu zasadnutia vyjadrili.
Poslanci OcZ nemali k programu rokovania žiadne návrhy na doplnenie, starostka obce prečítala
návrh uznesenia, a následne dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 151/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje

program 18. zasadnutia OcZ
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Juraj Homa, Eva Molnárová a
prednostu obecného úradu Ing. Július Tar.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Edita Bolemantová a Gabriela Szabó.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená: Magdaléna Juhászová.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a
dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 152/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Juraj Homa, Eva Molnárová a Ing. Július Tar.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

4. Podmienky na prijatie Municipálneho úveru – Univerzál
Starostka obce pripomenula, že uznesením č. 136/2017 zo 16. zasadnutia OcZ, bola poverená
jednať s bankovými inštitúciami o zmluvných podmienkach k prijatiu zdrojov financovania do
rozpočtu obce formou úveru, za účelom preklenutia časového nesúladu príjmov a výdavkov
rozpočtu obce, do výšky úveru 10 000 €, následne vybrať najvýhodnejšiu ponuku z banky
a uzavrieť zmluvu o úvere.
Uviedla, že rokovala s VÚB, čo je súčasnou bankou, ktorej služby obec využíva, ale podľa ich
interného predpisu úver obciam do 500 obyvateľov neposkytuje. Rokovala s ďalšou bankou a to
s Prima bankou, ktorú odporúčala aj hl. kontrolórka obce a aj ostatní starostovia okolitých obcí.
S Prima bankou sa dohodla, aj sa otvoril bežný účet, ale uznesenie z posledného zasadnutia, že je
poverená na podpísanie zmluvy s bankou na poskytnutie Municipálneho úveru Prima banke nestačí.
Poslali vzor, čo sa musí prijať uznesením, a toto uznesenie bude aj prílohou zmluvy. Prima banka
bola ochotná garantovať úver 10 000 €.
Upresnila, že 10 000 EUR nie je len na bežné výdavky, ale aj na kapitálové. Vysvetlila, že obec vie
hospodáriť s tými financiami, ktoré má, ale ak by sa napr. vybavoval nejaký projekt, tak tam sa
nejedná o 500 – 1000 €, ale o vyššiu sumu, tak aby sa mohlo z týchto peňazí financovať. Máme
garantovaný úver 10 000 €, ktorý bude použitý len v krajnom prípade. Napr. teraz sa bude podávať
žiadosť o NFP na rekonštrukciu Domu smútku, kde budeme potrebovať iný úver, lebo ak nám
schvália žiadosť, tak sa to bude riešiť refundáciou výdavkov. Do 80 000 € až 100 000 € by sme
museli zobrať úver (preklenovací úver) do toho času kým by sme obdržali dotáciu na projekt.
Starostka obce prečítala podmienku Prima banky na poskytnutie úveru (viď. návrh na uznesenie).

Starostka uviedla, že ďalšou možnou bankou bola OTP banka, ale s tou sme mali nepríjemnú
a zaťažujúcu spoluprácu.
A. Čerbová: podotkla, že s OTP bankou obec nemá dobré skúsenosti, v minulosti poslali ponuku,
OcZ schválilo, ale našťastie sa nemusel využiť.
Ďalej uviedla, že nie je ľahké zmeniť banku, treba oznámiť všetkým obchodným partnerom zmenu
účtu.
Mgr. Kassaiová uviedla, že ešte určitý čas bude mať obec vo VÚB účet, ale potom sa zruší.
Mgr. Kassaiová otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Nakoľko poslanci nemali žiadne
pripomienky, starostka obce dala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu
programu. Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 153/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení
schvaľuje
a) prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 10 000,00 EUR
poskytnutého zo strany 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 (ďalej len „banka“ za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
b) že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška
znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší
objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho
roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to
za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

5. Schválenie podania žiadosti o NFP na rekonštrukciu Domu smútku v Šalove
V tomto bode rokovania starostka obce uviedla, že na 16. zasadnutí OcZ už spomínala, že je
vyhlásená nová výzva na rekonštrukciu Domu smútku. Obec v roku 2016 podala žiadosť o NFP,
ale výzva bola zrušená. V máji 2017 bola znovu vyhlásená nová výzva. Uviedla, že je podpísaná
zmluva s firmou, ktorá už aj vlani vypracovala žiadosť na NFP a zabezpečila aj verejné
obstarávanie. Za vypracovanie žiadosti o NFP a vykonanie verejného obstarávania, ktoré je
potrebné znovu vykonať, nakoľko v roku 2017 nastali zmeny v zákone o verejnom obstarávaní,
obec vyplatí len 350 € miesto 2 000 €. Obec mala platné verejné obstarávanie, ale nakoľko sa
zmenili podmienky v zákone, tak sa musí opakovane vyhlásiť.
Žiadosť treba podať do konca novembra 2017, už sa vyžiadali potvrdenia, ktoré sú povinné prílohy
k žiadosti.
Bolo potrebné upraviť rozpočet, nakoľko podmienkou v novej výzve je aj zelená infraštruktúra.
Nestačí len oprava domu smútku a úprava okolia ako bolo v predchádzajúcej žiadosti. Z rozpočtu je
potrebné vyčleniť 5% na zelenú infraštruktúru, t.j. stromy a kríky. Vyrieši sa to tak, že k plotu budú
vysadené tuje. Je potrebné vykonať prieskum trhu. Maximálna výška NFP je 120 000 €, z toho
vychádza prieskum trhu, a vyhodnotí sa podľa ponúk.
J. Homa dotazoval, či je v projekte zahrnuté aj chladiarenské zariadenie do domu smútku.

Mgr. Kassaiová uviedla, že v dome smútku chladiarenské zariadenie je a je aj vo funkčnom stave.
Ďalej informovala, že nič sa nezmenilo v projekte, len bolo teba pridať zelenú infraštruktúru.
J. Homa podotkol, že všade majú okolo domu smútku vysadené stromy a kríky.
E. Bolemantová uviedla, že toto je len plus.
Mgr. Kassaiová oponovala, že toto nie je len plus, ale je to podmienkou vyhlásenej výzvy.
G. Szabó sa vyjadrila, že výsadba stromov bude dobrá vec, nakoľko bude chládok.
Mgr. Kassaiová podotkla, že stromy ktoré sú pri dome smútku tam aj ostanú, poprípade budú
okliesnené, ak to bude vyžadovať prístrešok pred budovou.
Uviedla, že do konca novembra bude podaná žiadosť, približne v januári/februári budúci rok bude
vyhodnotená, tak ani rozpočet obce nie je potrebné tento rok upravovať.
Mgr. Kassaiová otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Nakoľko poslanci nemali žiadne
pripomienky, starostka obce dala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu
programu. Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 154/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu
Domu smútku v Šalove
schvaľuje
a) podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu Domu smútku v Šalove
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

6. Záver
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov, že ďalšie obsiahle zasadnutie OcZ naplánovala
na mesiac november.
Požiadala poslancov, aby si pripravili správu o svojej celoročnej práci, návrhy na zostavenie
rozpočtu na rok 2018. Následne v mesiaci december by bolo ešte jedno zasadnutie OcZ na
schválenie rozpočtu obce na rok 2018.
Na záver starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
Ing. Július Tar
prednosta OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Edita Bolemantová

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

Gabriela Szabó

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

Zapisovateľka: Magdaléna Juhászová

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

