Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach
konaného dňa 21.05.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Zoltán Fekete – starosta obce, ktorý privítal
prítomných. Zároveň ich oboznámil s programom a doplnil program rokovania :
- určenie overovateľa zápisníc
- schválenie upraveného Rozpočtu Obce Nýrovce
Z prítomncýh poslancov nikto nevzniesol pripomienky k programu zasadnutia.
2. Určenie overovateľa zápisníc
Starosta obce za overovateľa zápisníc navrhol poslankyňu Ninu Berekovú a dal hlasovať.
Hlasovanie:

za

3

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
určuje
overovateľa zápisníc :
Ninu Berekovú
3. Schválenie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.,
Starosta obce informoval poslancov, že po odmietnutí žiadosti o úver od Prima banky, obrátil
sa na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku a. s., ktorá je štátnou bankou pod dohľadom
Ministerstva financií SR. Pre banku boli zaslané všetky potrebné doklady k poskytnutiu
úveru. Na základe týchto podkladov SZRB a.s., zaslala znenie schválených podmienok
úveru. (viď. prílohu zápisnice)
Výška úveru je 125.000 EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou.
úroková sadzba: 6M EURIBOR + 2,5 %
poplatok za poskytnutie úveru: 125,00 EUR.
Z poskytnutého úveru by sa zaplatil úver v Prima banke vo výške zostatku úveru t. j. 101 tis.
EUR vrátane príslušenstva.
Zostávajúca výška úveru by sa použila na úhradu polehotných záväzkov obce a záväzkov
v lehote splatnosti súvisiacich s bežnými výdavkami obce:
- na účet dodávateľov na základe predložených faktúr splatných od 1.1.2014 (hlavne pre
spoločnosť Mikona plus s.r.o.)
- odvody do SP, VšZP, DÚ
Postup je taký, že schválime prijatie úveru, následne treba prijať uznesenie o úprave rozpočtu
na rok 2015, v ktorom v príjmovej časti je príjem úveru od SZRB a. s., vo výške 125 tis. EUR
a vo výdavkovej časti splatenie zostatku úveru v Prima banke, a.s., vrátane príslušenstva
a mesačné splátky úveru pre SZRB a.s..
V súčasnosti splácame mesačne 652,89 Eur za 101 tis. Eur + úroky t. j. cca 960,- Eur /mes.
Splátka nového úveru by ostala na rovnakej úrovni, s prijatím úveru by sme nezaťažili
rozpočet a zo zvyšnej časti by sme vedeli zaplatiť neuhradené faktúry .
Starosta obce dal poslancom priestor aby si vyjadrili svoje názory.

Poslankyňa p. Bereková sa spýtala, že Prima banka bude s tým súhlasiť, keď prevedieme úver
do inej banky.
Starosta obce: v Zmluve o poskytnutí úveru z Prima banky je zakotvená možnosť
vypovedania Zmluvy o úvere zo strany obce. Výška poplatku bude vypočítaná. Účty nám
ostanú v Prima banke takisto aj úvery z Eurofondov pre projekty Rekonštrukcia amfiteátra
a Rekonštrukcia Obecného úradu Nýrovce.
Ďalšie pripomienky poslanci nemali.
Hlasovanie:

za

3

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
schválilo
prijatie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
A:
na splatenie úveru v Prima banke Slovensko, a.s., na základe potvrdenia Prima banky
a. s., vo výške zostatku úveru vrátane príslušenstva
B:
na úhradu polehotných záväzkov obce (na základe predložených faktúr splatných od
1.1.2014) a záväzkov v lehote splatnosti súvisiacich s bežnými výdavkami obce
(odvody do ZP a SP)
vo výške 125.000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce
za nasledovných podmienok:
úroková sadzba:
6M EURIBOR + 2,5% p.a.
poplatok za poskytnutie úveru:
125,- EUR
4. Úprava Rozpočtu Obce Nýrovce na rok 2015
Účtovníčka obce p. Feketeová spolu s hlavnou kontrolórkou Mgr. Kovács predniesli
obecnému zastupiteľstvu návrh na úpravu Rozpočtu Obce Nýrovce.
V dôsledku schválenia úveru zo SZRB sa pristúpilo k návrhu úpravy rozpočtu v príjmovej
časti o prijatý úver vo výške 125.000,00 eur, vo výdavkovej časti o splátku úveru
v primabanke a platieb istiny, úrokov a presun poplatkov. Návrh rozpočtových opatrení tvoria
prílohu zápisnice.
Do rozpočtu sa zapracovala splátka úverov na predfinancovania projektu na Rekonštrukciu
amfiteátra a na manažment projektu.( úver už bol schválený)
Upravený rozpočet tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie :
Za: 3

Proti: 0

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
schválilo

Zdržali sa: 0

upravený Rozpočet Obce Nýrovce na rok 2015, v ktorom v príjmovej časti je zakomponovaný
príjem úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 125.000,- EUR a vo
výdavkovej časti splatenie zostatku úveru v Prima banke Slovensko, a. s. vrátane
príslušenstva a mesačné splátky úveru pre SZRB a. s..
5. Riešenie zberu, odvozu a ukladanie TKO
Od 1.3. 2015 sme zaviedli odvoz komunálneho odpadu v dvotýždenných intervaloch a žiadali
sme občanov aby separáciou obmedzili množstvo komunálneho odpadu v odpadových
nádobách.
V súčasnosti platíme za odvoz odpadu z nádob je 0,61 Eur bez DPH, a z kontajnera je 5,06
Eur bez DPH za jedno vyprázdnenie. Úložné 23,90 Eur bez DPH za 1 ton odpadu. Za jeden
odvoz platíme 500,00 Eur.
Výška faktúr za odvoz a uloženie odpadu závisí od objemu / množstva odpadu a od
frekvencia odvozu odpadu. V priemere mesačne je vo výške 1200 EUR. Poplatok od
občanov za komunálny odpad predstavuje 1/3 –nu z tej sumy čo musíme skutočnosti uhradiť.
Výška sadzby poplatku za komunálny odpad je 16 Eur za 1 osobu.
Z prijatého úveru by sme uhradili všetky záväzky voči spoločnosti Mikona spol. s.r.o. Po
uhradení faktúr by sme vypovedali s nimi Zmluvu na vykonávanie zberu odvozu a ukladanie
TKO na skládku a vypísali sme verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zber a odvoz
zmesového komunálne odpadu v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
6. Pripomienkovanie k PHSR na rok 2014 -2020
Ing. Kiss: navrhol aby sa PHSR doplnilo o podporu rozvoja cestovného ruchu a rekreácie –
vybudovanie multifunkčného komplexu - kultúrny dom s možnosťou ubytovania, rozvoj
vidieckeho turizmu.
Navrhol zapracovanie viacerých aspektov do PHSR z dôvodu aby sme v prípade výziev mali
zapracovaný do viac priorít pre rozvoj obce.
Poslankyňa p.Bereková dňa 24.4.2015 osobne doručila na obecný úrad pripomienky k PHSR
(príloha zápisnice)
7. Riešenie aktuálnych úloh a problémov
Starosta obce vzhľadom na svoj zdravotný stav požiadal zástupcu starostu Ing. Alexandra
Feketeho, aby viedol ďalej rokovanie obecného zastupiteľstva.
8. Diskusia
Poslankyňa p. Bereková: čo s neplatičmi za komunálny odpad? Má vedomosti o tom, že aj u
takých obyvateľov vyprázdnia nádoby, ktoré neplatia za odpad, alebo majú nedoplatky. Ako
rieši obec takého prípady.
Zamestnankyňa obce informovala prítomných, že neplatičom boli zaslané výzvy na zaplatenie
nedoplatku, takisto aj posledná výzva pr ed exekúciou. Výzvy sú zaslané doručenkou cez
poštu.
Hlavná kontrolórka Mgr. Kovács navrhla aby sme ešte raz rozposlali výzvy, ak ich neuhradia
budú postúpené na exekúciu.
9. Záver

Zástupca starostu Ing. Alexander Fekete poďakoval poslancom a ostatným prítomným
za účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach vyhlásil za ukončené.
Ing. Zoltán Fekete
starosta obce
Zapisovateľ: Kinga Pólyová
Overovateľ zápisnice: Nina Bereková

VÝPIS Z

U Z NE S E N I A

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NÝROVCIACH č. 10/2015
ZO DŇA 21.05.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
schválilo
prijatie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
A:

na splatenie zostatku úveru v Prima banke Slovensko, a.s., na základe potvrdenie
Prima banky a. s., vo výške zostatku úveru vrátane príslušenstva

B:

na úhradu polehotných záväzkov obce (na základe predložených faktúr splatných od
1.1.2014) a záväzkov v lehote splatnosti súvisiacich s bežnými výdavkami obce
(odvody do ZP a SP)

vo výške 125.000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce za nasledovných
podmienok:
úroková sadzba:

6M EURIBOR + 2,5 % p. a

poplatok za poskytnutie úveru:

125,- EUR

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

VÝPIS Z

U Z NE S E N I A

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NÝROVCIACH č. 11/2015
ZO DŇA 21.05.2015

Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
schválilo
upravený Rozpočet Obce Nýrovce na rok 2015, v ktorom v príjmovej časti je zakomponovaný
príjem úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 125.000,- EUR a vo
výdavkovej časti splatenie zostatku úveru v Prima banke Slovensko, a. s. vrátane
príslušenstva a mesačné splátky úveru pre SZRB a. s..

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

VÝPIS Z

U Z NE S E N I A

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NÝROVCIACH č. 9/2015
ZO DŇA 21.05.2015

Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
určuje
overovateľa zápisníc :

Ninu Berekovú

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

