OBEC BERTOTOVCE
Bertotovce č. 142, 082 35, tel.: 051/7795121
www.bertotovce.sk, e-mail: obecbertotovce@stonline.sk
IČO: 00326828 DIČ: 2020543063

Zápisnica
z 1. krízového zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 01. 2019 o 16.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Bertotovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Splátkový kalendár od firmy EKOFIT.
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Anton Leššo, privítal prítomných a tým 1. krízové obecné zastupiteľstvo otvoril. Na
základe prezenčnej listiny zistil, že zasadnutie je uznášania schopné. Obecnému zastupiteľstvu
vysvetlil, že musel zvolať krízové zasadnutie z dôvodu, že je obec na tom finančne veľmi zle a je
potrebné súrne schváliť určité body, ktoré môžu pomôcť k lepšeniu situácie.
OcZ berie na vedomie
K bodu 2 – Učenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Lucia Čechová – admin. pracovníčka obce a za overovateľov
zápisnice p. Bibiana Adamisová a p. Ján Jurek. Taktiež dal starosta samostatne hlasovať o návrhu
programu 1. krízového zasadnutia OcZ.
Návrh uznesenia č. 1/1k/2019
a) OcZ schvaľuje predložený program rokovania
b) Za overovateľov zápisnice boli určení p. Bibiana Adamisová a p. Ján Jurek
c) Za zapisovateľa bola určená Lucia Čechová
Výsledky hlasovania za návrh 3 uznesení:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
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K bodu 3 – Splátkový kalendár od firmy EKOFIT.
Starosta obce oboznámil OcZ, že momentálne rieši exekúciu od firmy Ekofit s. r. o. Starosta sa
stretol s konateľom firmy a prejednal s nim všetko ohľadom vzniknutej situácie. Konateľ firmy
Ekofit pán Ušak starostovi vysvetlil, že exekúcia vznikla z dôvodu, že v roku 2016 sa s bývalým
starostom obce p. Ing. Marinicom dohodol na splátkovom kalendári, ktorý pán starosta nedodržal.
Pán Ušak bol osobne na obecnom úrade za p. Ing. Marinicom, aby sa ešte dohodli, ale pán Ing.
Marinica sa dohodnúť nechcel. Preto bola podaná exekúcia na obec od firmy Ekofit.
Pán Ušak navrhol starostovi Antonovi Leššovi na dlžnú sumu 99.386,59 splátkový kalendár na max.
5 rokov. Čo je pre obec dosť zle, keďže sú aj iné pôžičky, ktoré treba splácať a spolu by to bolo cca
7800€ mesačne na splátky, ktoré musí splácať obec. Obec by sa vysokými mesačnými splátkami
mohla dostať zase do zlej situácie. Napriek tomu pán Ušak nechcel ustúpiť a dohodnúť sa na
splátkovom kalendári na viac rokov, preto starosta obce nemá iné východisko iba akceptovať tých 5
rokov. Poslanci navrhovali riešiť situáciu tak, že obec musí zistiť, kde by ušetrila peniaze, alebo
z čoho by mohla obec získať o niečo lepšie príjmy, aby to aspoň trošku pomohlo obci vo finančnej
situácií. Pán poslanec Ing. Kopčík navrhol aby napríklad susedné obce, ktorých detí chodia do MŠ
Bertotovce prispievali na chod škôlky. Starosta obce konštatoval, že to bude riešiť so starostami
obcí, ktorých detí navštevujú MŠ.
Návrh uznesenia č. 2/1k/2019
OcZ schvaľuje uzatvorenie splátkového kalendára na sumu 99.386,59,-€ na dobu 5 rokov s firmou
EKOFIT, s. r. o., Kotešová - Oblazov 12, Kotešová 013 61, IČO:17 336 929.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4 – Rôzne
a) Starosta obce oboznámil OcZ, že kontaktoval súdneho exekútora JUDr. Martina Píriho
ohľadom exekúcie Ex 308/2017, na základe ktorej je na našom účte blokovaná
zostatková suma vo výške 13 516, 80. Súdny exekútor vysvetlil starostovi, že ak by mu
obec uhradila spomínanú sumu, tak by dorovnala dlžnú sumu na základe ktorej je daná
exekúcia a zablokovaný účet a tým by sa exekúcia stiahla.
Táto dlžná suma zostala po bývalom starostovi obce p. Ing. Marinicovi, a to za trovy
exekučného konania v prípade firmy EKOFIT s. r. o., z dôvodu, že sa bývalý starosta
odvolal. Starosta obce potrebuje súhlas OcZ, aby platbu mohol uskutočniť a tým zrušil
exekúciu. Tiež súhlas na preučovanie zostatkovej sumy 13 516, 0 80 k peňažnej
pohľadávke 16 510,61€ ktorá bola vyplatená. Po preúčtovaní sa zvyšné peniaze vrátia
obci. Týmto by sa exekúcia u JUDr. Martina Píriho stiahla.
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Návrh uznesenia č.3a/1k/2019
OcZ schvaľuje
- vklad na účet súdneho exekútora JUDr. Martina Píriho vo výške 13 516,13,-€
- preúčtovanie vyexekuovaných peňazí 16 510,61 € k zostatkovej sume 13 516, 80,-€
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Starosta obce oboznámil OcZ, že jednou z možností ako môže obec ušetriť je, že sa
vymenia žiarovky na verejnom osvetlení za úspornejšie a lepšie. Tým by sa znížili obci
mesačné náklady energií na verejnom osvetlení. OcZ schválilo nákup nových
úspornejších žiaroviek v počte 100ks.
Návrh uznesenia č. 3b/1k/2019
OcZ schvaľuje kúpu úspornejších žiaroviek na verejné osvetlenie počte 100 ks.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) OcZ prejednalo používanie súkromného obecného automobilu starostu obce Antona
Lešša na pracovné účely, z dôvodu, že obecný osobný automobil mu bol odovzdaný
pokazený a preto musí na pracovné cesty využívať súkromné auto.
Návrh uznesenia č. 3c/1k/2019
OcZ schvaľuje starostovi obce Antonovi Leššovi používanie súkromného motorového vozidla na
pracovné účely.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3

K bodu 5 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za účasť a tým 1. krízové OcZ ukončil.
V Bertotovciach, dňa 11. 01. 2019
Zapísal:

Lucia Čechová

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

Overovatelia: Bibiana Adamisová

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

Ján Jurek

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

Anton Leššo
starosta obce
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