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

Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. 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.
a) Schválenie programu rokovania.
b) Určenie overovateľov zápisnice.
c) Určenie zapisovateľa.
2. Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia OZ
-pripomienky k zápisu a uzneseniu.
3. Kontrola uznesenia z 1. krízového zasadnutia
-pripomienky k zápisu a uzneseniu.
4. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedu a členov (ochrana verejného záujmu a poriadku)
6. Delegovanie zástupcu do rady ZŠ
7. Delegovanie zástupcu do rady MŠ
8. Prenájom priestorov v budove obecného úradu na prízemí
9. Prenájom sály a kuchyne KD a nedokončených priestorov KD na 2. poschodí.
10. Schválenie zlúčenia úverov č. 40/004/16 a č. 40/030/12 a chválenie zmeny splátkového
kalendára od Prima Banky Slovensko a. s.
11. Vstup obce do ZMOS
12. Rôzne
13. Diskusia.
14. Záver.

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Anton Leššo, privítal prítomných a tým 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril.
Na základe prezenčnej listiny zistil, že zasadnutie je uznášania schopné. Pán Marko Verbovský sa
vopred ospravedlnil, že sa nemôže zúčastniť zasadnutia. Starosta obce za zapisovateľa navrhol p.
Luciu Čechovú – pracovníčku obecného úradu a za overovateľov zápisnice p. Ing. Pavela Kopčíka
a p. Ľubomíra Andreánskeho. Taktiež dal samostatne hlasovať o návrhu programu zasadnutia OcZ.
Návrh uznesenia č. 22/3/2019
a) OcZ schvaľuje predložený program rokovania,

Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

b) Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ing. Pavel Kopčík a p. Ľubomír Andreánsky.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

c) Za zapisovateľku bola určená Lucia Čechová.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

K bodu 2 - Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia OcZ
Starosta obce prečítal uznesenia z 2. zasadnutia OcZ, ktoré poslanci zobrali jednohlasne na vedomie
OcZ berie na vedomie
K bodu 3 – Kontrola uznesenia z 1. Krízového zasadnutia OcZ
Starosta obce prečítal uznesenia z 1. Krízového zasadnutia OcZ, ktoré poslanci zobrali jednohlasne
na vedomie.
OcZ berie na vedomie
K bodu 4 – Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Starosta obce prečítal OcZ Zápisnicu z otvárania obálok na funkciu hlavného kontrolóra obce zo
dňa 25. 01. 2019. Na základe vyhaseného výberového konania na funkciu kontrolóra bola na
Obecný úrad Bertotovce v stanovenej lehote na odovzdávanie prihlášok doručená jedna obálka.
O miesto kontrolóra obce sa uchádzala pani Ing. Mária Galeštoková, ktorá splnila všetky
kvalifikačné predpoklady vyhlásené vo výberovom konaní.
Návrh uznesenie č. 23/3/2019
a) Zápisnica z otvárania obálok na funkciu hlavného kontrolóra obce
OcZ berie na vedomie

b) OcZ schvaľuje pani Ing. Máriu Galeštokovú, bytom: Ražňany 66, 082 61 za hlavnú
kontrolórku obce od 01. 02. 2019 na 5% úväzok.

Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

c) OcZ schvaľuje, že novozvolená kontrolórka obce Ing. Mária Galeštoková môže vykonávať
funkciu konateľa vo firme.

Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 5 - Zriadenie komisií, voľba ich predsedu a členov (ochrana verejného záujmu
a poriadku)
Starosta obce oboznámil OcZ, že poslanci si na základe záujmu a sféry pôsobenia môžu zvoliť
vlastné komisie a v nariadení zadefinovať obsah pôsobenia a náplň ich práce. V súlade s ústavným
zákonom č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov však
je nevyhnutné stanoviť komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej zastúpenie by malo
odzrkadľovať zastúpenie politických strán a nezávislých kandidátov v obecnom zastupiteľstve.
Návrh predsedu do komisie na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Ing. Pavel Kopčík – všetci
za. Za členov komisie – všetci ostatní poslanci - Ján Jurek, Ľubomír Andreánsky, Marko
Verbovský, Bibiána Adamisová.
Návrh uznesenia č. 24/3/2019
a) OcZ zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

b) OcZ volí predsedu komisie na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č.
357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Pavela Kopčíka a členov komisie : Jána Jureka, Ľubomíra Andreánskeho, Marka
Verbovského, Bibiánu Adamisovú.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 6 – Delegovanie zástupcu do rady ZŠ
Starosta obce oboznámil OcZ so žiadosťou č. Be-2019/26-OcÚ zo dňa 16. 01. 2019 od ZŠ
Bertotovce v zastúpení riaditeľom školy Mgr. Valentínom Šefčíkom a to o delegovanie zástupcu
obce do rady školy. OcZ navrhlo na pozíciu zástupcu obce do rady školy poslanca – pána Ľubomíra
Andreánskeho. OcZ jednohlasne návrh schválilo.
Návrh uznesenia č. 25/3/2019
OcZ deleguje zástupcu obce do rady ZŠ Bertotovce pána Ľubomíra Andreánskeho.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 7 – Delegovanie zástupcu do rady MŠ
Starosta obce oboznámil OcZ so žiadosťou č. Be-2019/29-OcÚ zo dňa 22. 01. 2019 od MŠ
Bertotovce v zastúpení riaditeľom školy pani Janou Kurincovou a to o delegovanie zástupcu obce
do rady materskej školy. OcZ navrhlo na pozíciu zástupcu obce do rady MŠ poslanca – pána Jána
Jureka. OcZ jednohlasne návrh schválilo.
Návrh uznesenia č. 26/3/2019
OcZ deleguje zástupcu obce do rady MŠ Bertotovce pána poslanca Jána Jureka.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 8 - Prenájom priestorov v budove obecného úradu na prízemí
Starosta obce oboznámil OcZ, že pani doktorka MUDr. Lorenčíková Monika, ktorá mala
ambulanciu na prízemí pri Obecnom úrade odišla a nebude už ordinovať z technických dôvodov.
Preto sú k dispozícií obecné priestory na prenájom. Je potrebné, aby sa ponuka na prenájom
priestorov zverejnila a aby sa priestory prenajali. Ďalej sa o tom bude jednať, keď sa prihlásia
záujemcovia na prenájom priestorov.
Návrh uznesenia č. 27/3/2019
OcZ schvaľuje zverejnenie ponuky na prenájom priestorov obce a to na prízemní KD pri Obecnom
úrade – bývalá ambulancia.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 9 – Prenájom sály a kuchyne KD a nedokončených priestorov KD na 2. poschodí.
Starosta obce oboznámil OcZ, že bolo by dobre, ak by sa vybavila dotácia na dokončenie
a vybavenie miestností v Kultúrnom dome a poprípade aby sa tieto priestory dali do prenájmu, ak
by bol o ne záujem. OcZ berie na vedomie a bude o tom jednať na ďalších zasadnutiach.
OcZ berie na vedomie

K bodu 10 – Schválenie zlúčenia úverov č. 40/004/16 a č. 40/030/12 a chválenie zmeny
splátkového kalendára od Prima Banky Slovensko a. s.
Starosta obce oboznámil OcZ s návrhom na zlúčenie úverov č. 40/030/12 a č. 40/004/16, ktoré má
obec voči Prima banke Slovensko a. s. Zostatková suma na úveroch je spolu cca 124 000,-€. Ak by
sa zlúčili úvery tak by vznikol jeden úver na splátky na 10 rokov a bola by pre obec výhodnejšia
splátka.
Návrh uznesenia č. 28/3/2019
OcZ schvaľuje zlúčenie úverov č. 40/004/16; č. 40/030/12 poskytnutých zo strany Prima banky
Slovensko a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušných úverových zmluvách.

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 11 - Vstup obce do ZMOS
Zástupca starostu Ing. Pavel Kopčík navrhol prerokovať prihlásenie obce ako člena do Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS). OcZ súhlasí s prihlásením.
Návrh uznesenia č. 29/3/2019
OcZ schvaľuje prihlásenie obce ako člena do Združenia miest a obcí Slovenska od 01. 03. 2019.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 12 – Rôzne
a) Starosta obce oboznámil OcZ so Žiadosťou o stanovisko k odpredaju pozemku č.
Be-2019/33-OcÚ ktorá bola doručená dňa 25. 01. 2019 na obecný úrad od pani Žofie
Majerníkovej, Bertotovce č. 54. Pani Žofia Majerníková podala dňa 17. 03.2017 žiadosť
o odpredaj časti pozemku parc. č. E – KN 118/2 a to o výmere 151 m2 a doteraz jej nebolo
zo strany obce oznámené oficiálne stanovisko. V žiadosti uviedla, že od svojich detí sa
dozvedela, že Obecné zastupiteľstvo dňa 29. 06. 2017 na zasadnutí schválilo jej žiadosť zo
dňa 17. 03. 2017, a to v cene po 2€/m2, a preto malo ešte bývalé vedie vypracovať
kúpnopredajnú zmluvu a to do konca Júla 2017 a doteraz sa tak nestalo. Starosta obce
konštatoval, že bude to ďalej riešiť a postupovať podľa toho, čo bolo schválené na
zastupiteľstve dňa 29. 06. 2017.
OcZ berie na vedomie

b) Starosta obce oboznámil OcZ so Stanoviskom k výplate mzdy za 12/2018 a odstupného
bývalému starostovi obce pánovi Ing. Františkovi Marinicovi a pani Eve Hricovej. Starosta
navrhol aby sa im spomínaná mzda a odstupné vyplácala postupne a to po 100,-€/ mesačne,
nakoľko obec v súčasnosti nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami aby im
všetky mzdy, ktoré im neboli vyplatené a tiež odstupné boli naraz vyplatené. Ostatné mzdy,
ktoré do súčasnosti neboli vyplatené im obec vyplatí naraz. Dôvodom takého postupu je tiež
tá skutočnosť, že voči obci je vedených viacero exekučných konaní a ak by obec chcela
záväzok vyplatiť jednorázovo, mohla by sa dostať do nútenej správy. O týchto
skutočnostiach by bývalé vedie obce malo mať vedomosť.
Návrh uznesenia č. 30b/3/2019
OcZ schvaľuje vyplácanie mzdy 12/2018 a odstupného pani Eve Hricovej a bývalému starostovi
obce pánovi Ing. Františkovi Marinicovi formou splátkového kalendára po 100,-€/mesačne.

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Ing. Pavel Kopčík
x

Za:
Zdržali sa:
Proti:

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

c) Pán poslanec Ján Jurek navrhol prejednať sťažnosť, ktorá bola doručená riaditeľovi školy
pánovi Mgr. Valentínovi Šefčíkovi a tiež na vedomie starostovi obce dňa 10. 01. 2019
č. Be-2019/14- OcÚ od nespokojných rodičov detí ZŠ - anonymne. Uviedol, že toto si pán
riaditeľ nezaslúži a že jeho dlhoročné pôsobenie v Základnej škole je pre obec a hlavne pre
deti len prínosom. Dňa 14. 01. 2019 bol na obec doručení list od všetkých rodičov ZŠ, že
s listom nesúhlasia a že si vážia pracovné úsilie a ústretovosť vedenia Základnej školy
Bertotovce. Starosta obce konštatoval, že tieto sťažnosti a listy prebral osobne s pánom
riaditeľom Mgr. Šefčíkom a dá mu aj písomné stanovisko zo strany obce.
OcZ berie na vedomie
d) Starosta obce predložil OcZ cenovú ponuku na zriadenie novej, lepšej, modernejšej a hlavne
pre občanov a ľudí prehľadnejšej obecnej stránky od firmy Galileo corporation s. r. o. OcZ
sa zhodlo, že je potrebné počkať, kým sa v obci trošku ustáli finančná situácia a potom sa to
bude riešiť.
OcZ berie na vedomie
K bodu 13 - Diskusia
K bodu 14 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za účasť a tým 3. zasadnutie OcZ ukončil.
V Bertotovciach, dňa 04. 02. 2019
Zapísal:

Lucia Čechová

Overovatelia: Ing. Pavel Kopčík
Ľubomír Andreánsky

...........................
...........................
...........................
Anton Leššo
starosta obce

