Zápisnica
z 25. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 16.01.2013

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 5 z 5 poslancov OcZ,
hlavný kontrolór Ing. Pankuch
Neprítomní: Overovatelia: Ing. Klimčo Š., Solej P.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zmluva o pôžičke
3. Diskusia
4. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Hudákovú A.
a overovateľov zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Solej P. Starosta obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov:
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.,
Miroľa J., Solej P., Kováč M.
K bodu 2:
Zmluva o pôžičke
Starosta obce predložil od jednotlivých bank 3 indikatívne ponuky financovania pre obec Lipníky a zároveň
zmenený návrh zmluvy o pôžičke od GMT projekt, spol. s r. o..
− Ing. Klimčo – nemáme čo riešiť, splátka faktúry je do 90 dní podľa zmluvy o dielo
− starosta obce – hovorí, že bolo by pre obec dobré, ak by sa faktúry uhradili do konca januára a aby sa v
čo najkratšom čase zaslala na MŽP SR žiadosť o platbu
− starosta obec – číta jednotlivé indikatívne ponuky financovania vypracované pre obec Lipníky
bankami: Prima Banka Slovensko, a. s.; Slovenská sporiteľna; Všeobecná úverová banka, a. s.
− Ing. Klimčo sa pýta - čo nás zaväzuje, aby sme brali úver
− starosta obce odpovedá – potrebujeme predfinancovať projekt „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“.
Obec nemá k dispozícii potrebnú sumu, aby mohla uhradiť faktúry. Tieto finančné prostriedky vo výške
oprávnených výdavkov nám MŽP SR vráti na základe žiadosti o platbu formou refundácie.
− Ing. Klimčo sa pýta – prečo sme nedostali financie naraz
− starosta obce odpovedá – na základe Zmluvy o poskytnutí NFP sa obec zaviazala financovať projekt
formou predfinancovania a refundácie. Prvá žiadosť o platbu bola zaslaná na MŽP SR 5.11.2012 na
základe skutočne vykonaných prác, išlo o predfinancovanie. Vzhľadom na termín zatvorenia štátnej
pokladnice nebolo už možné zaslať ďalšiu žiadosť o platbu. Tohto času je už stavba ukončená a preto
už musíme zaslať len jednú žiadosť o platbu a to formou refundácie.
− starosta obce – vysvetľuje náležitosti zmluvy o pôžičke; zároveň bankových indikatívnych ponúk
financovania
− p. Kováč – pýta sa o aký úver sa jedná a aká je šanca dofinancovania štátom
− starosta obce – vysvetľuje spôsob dofinancovania
− starosta obce – prečítal podmienky zmluvy o pôžičke, jedná sa o bezúročnú pôžičku
− Ing. Klimčo – pri pôžičke bolo potrebné predložiť celkovú fakturáciu
− Ing. Klimčo – žiada predložiť celkovú fakturáciu, vytýka že neboli predložené komplexné ponuky bánk
a spoločnosti GMT projekt
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Ing. Pankuch – nebolo jasné, že bude potrebné v budúcnosti brať úver. Vytýka, že včerajšie zasadnutie
nebolo pripravené a bola predložená len jedna ponuka.
starosta obce – táto situácia nastala preto, že so stavbou sa začalo už dosť neskoro, preto nebolo možné
fakturovať vyššiu sumu do termínu uzatvorenia štátnej pokladnice.
Z osobného úsudku berúc do úvahy úroky som zvolil len jednu ponuku a to pôžičku, ktorá je pre obec
výhodnejšia ako čerpanie úveru z bánk.
starosta obce – spýtal sa hlavného kontrolóra, či ho nebude mrzieť, ak obec prehrá v súdnom spore s
COOP Jednota, s. d. a bude musieť uhradiť za predmet súdneho sporu. Odkiaľ potom zoberie obec takú
veľkú sumu.
Ing. Pankuch – cíti sa dotknutý vo veci „COOP Jednota“. Vo veci „PUĽS“ vytýka starostovi, že
podpísal objednávku na čiastku 500 Eur.
starosta obce – vystúpenie „PUĽS-u“ hradí sponzor na základe zmluvy medzi PUĽS a sponzor. Priznal
si chybu. Zmluva s obcou nie je platná.
Ing. Pankuch – tvrdí, že to nie je objednávka ale zmluva
Ing. Pankuch – žiada, aby boli rozposlané materiály k zasadnutiu, ku každému bodu rokovania
Ing. Klimčo – pýta sa prečo nie sú pripravené materiály zaväzujúce nás čerpať úver
p. Miroľa - „choďte a vybavte úver“ za výhodnejších podmienok ako sú dnes predložené ponuky
Ing. Klimčo – hovorí o tom, že materiály majú mať pripravené. Chce vedieť prečo potrebujeme úver.
starosta obce odpovedá - z dôvodu predfinancovania projektu. Obec nemá k dispozícii potrebnú sumu,
aby mohla uhradiť faktúry. Oprávnené výdavky nám MŽP SR vráti na základe žiadosti o platbu formou
refundácie.
starosta obce dal hlasovať za spôsob predfinancovania projektu:
1. spôsobom čerpania úveru z banky
hlasovanie: 0 za z 5 prítomných poslancov
4 proti
Ing. Hudáková A., Miroľa J., Solej P., Kováč M.
1 zdržal sa Ing. Klimčo
2. spôsobom čerpania pôžičky od spoločnosti GMT projekt
hlasovanie: 4 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Miroľa J., Solej P., Kováč M.
0 proti
1 zdržal sa Ing. Klimčo
Uznesenie č. 25/2013-1
obecné zastupiteľstvo
1. neschvaľuje čerpanie úveru na predfinancovanie projektu z banky
2. schvaľuje prijatie pôžičky (bezúročnej) na základe predloženej
Zmluvy o pôžičke od veriteľa GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov
na predfinancovanie projektu

K bodu 3:
Diskusia
− bez diskusného príspevku
K bodu 4:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovatelia: Ing. Klimčo Š.

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

Solej P.

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

Prílohy:
− 3x indikatívna ponuka financovania, 1x zmluva o pôžičke
− uznesenie OcZ č. 25/2013-1
− prezenčná listina,
− návrh programu zasadnutia,
− počet strán zápisnice: 2
2

