
Zápisnica
z 24. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 15.01.2013

Prítomní:   Jozef Plančár, starosta obce
                    poslanci podľa prezenčnej listiny - 4 z 5 poslancov OcZ,
                    hlavný kontrolór Ing. Pankuch
                                         
Neprítomní: - Kováč M.
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: 4 za z 4 prítomných poslancov:  
                                                                                                                    Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.,
                                                                                                                          Miroľa J., Solej P.
                                                                                                            
K bodu  2:
Zmluva o pôžičke
Starosta  obce  prečítal  návrh  zmluvy  o  pôžičke,  na  základe  ktorej  veriteľ  GMT  projekt,  spol.  s  r.  o. 
požičiava obci pôžičku vo výške 73 000 Eur.
Prerokovanie:
– Ing. Klimčo – pýta sa, akú čiastku dlží obec spoločnosti GMT projekt, spol. s r. o.
– Starosta obce odpovedá - spoločnosti GMT projekt, spol. s r. o. je obec povinná uhradiť 65407,22 Eur. 

V súvislosti s projektom hovorí o tom, že je potrebné zaslať na MŽP SR už len poslednú záverečnú 
žiadosť o platbu a to formou refundácie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr do 3 mesiacov od 
termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. To znamená, že obec musí všetky faktúry týkajúce sa 
projektu uhradiť zo svojich zdrojov. Jedná sa o sumu celkom 76 292,22 Eur. Splatnosť jednotlivých 
faktúr  je  február  a marec  2013.  Štátna pokladnica  je  zatvorená,  peňažné prostriedky neuvoľňujú a 
žiadosti o platby na preplatenie sa na MŽP SR hromadia. Preto je obci potrebné uhradiť predmetné 
faktúry čo najskôr, mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie a následne v čo najkratšom čase zaslať na 
MŽP SR žiadosť o platbu. 

– Ing. Pankuch – hovorí, že na základe návrhu zmluvy úrok na 100 dní činí čiastku 1460 Eur
– Ing. Klimčo – pri nedodržaní lehoty bude úrok dvojnásobný. Navrhuje úpravu zmluvy – vypustiť z čl. 

III. bod 1 podmienku zvýšenia úrokovej sadzby na dvojnásobok.
– Starosta obce na základe nesúhlasu OcZ s návrhom zmluvy dal hlasovať za zmenu návrhu zmluvy v 

znení v akom ju navrhol Ing. Klimčo
 hlasovanie: 2 za – Ing. Klimčo, Solej P.
                                       2 proti – Ing. Hudáková, Miroľa J.

Uznesenie č. 24/2013-1
obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
predloženú zmluvu o pôžičke s veriteľom GMT projekt, spol. s r. o. 
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K bodu 3:
Diskusia
– Starosta obce na základe neschválenia zmluvy hovorí, že v priebehu zajtrajšieho dňa zabezpečí ponuky 

úverov z jednotlivých bánk a osloví spoločnosť GMT vo veci úpravy podmienok zmluvy. Zároveň 
oznámil prítomným termín a miesto ďalšieho zasadnutia OcZ, a to 16.01.2013 o 19.00 hod. v kancelárii 
starostu obce.

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:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− uznesenie OcZ č. 24/2013-1
− počet strán zápisnice: 2
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