Zápisnica
z 19. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 25. januára 2021 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: : Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Za občanov: 0
Zasadanie obecného zastupiteľstva sa v čase koronakrízy konalo bez prítomnosti verejnosti za dodržania
nariadených opatrení. Poslanci obce podpísali čestné prehlásenie, že im nebola nariadená domáca izolácia a
neboli v úzkom kontakte so žiadnou osobou podozrivou z ochorenia COVID – 19 alebo osobou s potvrdeným
ochorením COVID – 19. Čestné prehlásenia sú súčasťou zápisnice. Dezinfekčný prípravok, gumené rukavice
a teplomer boli pripravené v rokovacej miestnosti a poslanci obce mali ochranné rúška.
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing Pavel Zajac, na rokovanie bol navrhnutý
nasledovný program:

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Investičné akcie obce
5. Diskusia
6. Záver.
K bodu 1: Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ19 – 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej v zmysle pozmeňujúceho návrhu, nakoľko zasadanie
OcZ č. 18 sa konalo dňa 30.12.2020 v zmysle uznesenia č. OcZ 17 – 9/2020 zo dňa 11.12.2020
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček,
Proti : Pavol Šimun
Zdržal sa : Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Bc. Zdenko Urva
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie OcZ19 – 2/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
u rč u j e
Zuzanu Kútnu za zapisovateľku zápisnice, Ing. Petra Sedláčeka a Pavla Šimuna za overovateľov zápisnice
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Bc. Zdenko Urva
Zdržal sa : Pavol Šimun
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Uznesenie OcZ19 – 3/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
v o l í návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Peter Sedláček
Bc. Zdenko Urva
Pavol Šimun

predseda
člen
člen

Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček,
Zdržal sa : Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Starosta obce predložil poslancom návrh investičných akcií obce Ľubietová – rekonštrukcia cesty na Podlipu, od
hlavnej cesty po konicu, zateplenie kultúrneho domu a nákup malotraktora. Poslanci o týchto návrhoch
nehlasovali.
Ďalej poslanci opätovne schválili uznesenia, ktoré starosta obce nepodpísal.
Uznesenie OcZ19 – 4/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
opätovne Uznesenie č. OcZ 17 – 13/2020 zo dňa 11.12.2020, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje
Upresnenie podmienky čerpania úveru zo Zmluvy o úvere č. 957/CC/20 zo dňa 13.11.2020 (ďalej len
„úver“) nasledovne: Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová, musí odsúhlasiť každú investičnú aktivitu
a každý kapitálový výdavok, ktorý má byť financovaný zo Zmluvy o úvere č. 957/CC/20 zo dňa
13.11.2020 (ďalej len „úver“), osobitným uznesením právoplatným po termíne 11.12.2020, tj. pre
podmienky čerpania úveru v zmysle Zmluvy o úvere č. 957/CC/20 sa rozumie predloženie osobitného
vecného uznesenia obecného zastupiteľstva Ľubietová o súhlase s kapitálovým výdavkov v určenej
výške hodnoty, pričom sa za uvedené rozhodnutie nepovažuje odsúhlasenie rozpočtu obce v znení
neskorších doplnení. Výberové konanie na realizáciu kapitálového výdavku pre potreby čerpania úveru,
môže byť termínovo realizované až po odsúhlasení hodnoty kapitálového výdavku obecným
zastupiteľstvom Ľubietová, a musí byť súčasťou predloženej dokumentácie k čerpaniu úveru. Hodnota
čerpaného úveru nemôže byť vyššia ako hodnota odsúhlasená osobitným rozhodnutím obecného
zastupiteľstva viažuca sa ku kapitálovému výdavku. Uvedené uznesenie Obecného zastupiteľstva bude
schválením účinné po celú dobu nároku na čerpanie úveru podľa Zmluvy o úvere č. 957/CC/20 zo dňa
13.11.2020 o čom bude vyrozumená banka Slovenská sporiteľňa, a.s..
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
Zdržal sa : Bc. Zdenko Urva
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie OcZ19 – 5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje

opätovne uznesenie č. OcZ 17 – 14/2020 zo dňa 11.12.2020, ktorým Obecné zastupiteľstvo
obce Ľubietová schvaľuje postup procesu odsúhlasovania kapitálových výdavkov obce
Ľubietová, použitia prostriedkov rezervného fondu opráv, s osobitným zreteľom na
odsúhlasovanie výdavkov, ktoré budú financované z nenávratných finančných zdrojov od
financujúcich inštitúcií pri ich realizácii.

Charakteristika postupu procesu:
1) Starosta obce Ľubietová – predloží na odsúhlasenie Stavebnej komisii obce Ľubietová
predložený rozpočet investičnej akcie so špecifikovanými parametrami a podrobným
položkovitým rozpočtom prác podľa projektovej dokumentácie“
2) Stavebná komisia predloží svoje stanovisko odporúčania/neodporúčania obecnému
zastupiteľstvu na schválenie kapitálového výdavku.
3) V prípade, že v investičnej akcii sa má pokračovať musí byť táto kapitálová akcia osobitne
odsúhlasená uznesením obecného zastupiteľstva obce Ľubietová formou názvu investičnej
akcie, výšky kapitálového výdavku investičnej akcie.
4) Na základe odsúhlasenia kapitálového výdavku a investičnej akcie obecným zastupiteľstvom
obce Ľubietová, pristúpi starosta obce Ľubietová k realizácii výberového konania vyhodnotením
uchádzačov zákazky podľa Zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Pričom toto výberové konanie nesmie byť realizované žiadnym
aukčným zákazkovým systémom, vrátane systému TENDER/net prevádzkovaným spoločnosťou
Tendernet, spol. s r.o., M.R. Štefánika 836/33, Žilina. Základnou podmienkou zadávania kritérií
je maximálna hodnota zákazky, ktorá nesmie prekročiť výšku rozpočtu investície schválenej
obecným zastupiteľstvom podľa bodu 3) navrhovaného postupu.
5) V prípade, že účastníci vo výberovom konaní predložia hodnoty zákazky vyššie ako je hodnota
zákazky schválená obecným zastupiteľstvom podľa bodu 3) uvedeného postupu, musí byť
výberové konanie vyhlásené za neplatné a proces postupu 1 až 3) sa musí zopakovať.
6) V prípade úspešného vyhodnotenia ponúk – podľa bodu 4) je starosta obce Ľubietová povinný
predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh zmenu rozpočtového opatrenia ak
kapitálová investícia nebola už v kapitálových výdavkoch premietnutá.
7) Po odsúhlasení zmeny rozpočtového opatrenia podľa bodu 6) v obecnom zastupiteľstve obce
Ľubietová, a odsúhlasení výhercu výberového konania Obecným zastupiteľstvom, je starosta
obce Ľubietová oprávnený pristúpiť k uzatvoreniu realizačnej zmluvy s výhercom súťaže.
Uvedený postup bude uplatnený na všetky zákazky vo výške obstarania nad 3.000,- EUR.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
Zdržal sa : Bc. Zdenko Urva
Poslanci následne odsúhlasili ukončenie zasadania zastupiteľstva nakoľko nie je schválený rozpočet
a o investičných akciách sa nemôže rozhodovať.
Uznesenie OcZ19 – 5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová

schvaľuje
ukončenie 19. zasadania Oc zastupiteľstva, nakoľko nie je možné pokračovať v ďalších bodoch
programu z titulu neodsúhlaseného rozpočtu obce na rok 2021
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Zdržal sa : Bc. Jana Majerová, Miloš Sauka
V závere zastupiteľstva požiadal Pavol Šimun starostu obce, aby im vysvetlil tie dve investičné akcie o ktorých
nehlasovali, hlavne o ceste na Podlipu. Starosta obce vysvetlil, v čom spočíva rekonštrukcia cesty a zateplenie
kultúrneho domu.

Z rokovania obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.

Zapísala: Zuzana Kútna

Overovatelia:
Ing. Peter Sedláček

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

Pavol Šimun

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

