OBEC OĽDZA – 93039 OĽDZA Č. 16

Zápisnica
z 12. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Oľdza
konaného dňa 28.04.2020 v Oľdzi

Tel.: 031 / 569 24 77, e-mail: ou.oldza@stonline.sk, IČO: 00305651

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 28.04.2020
Dátum a čas zasadnutia:
28.04.2020, začiatok o 18,00 hodine
Miesto zasadnutia:
Oľdza, Obecný úrad – Malá sála
Prítomní:
Starostka obce: Gyurcsiová Ildikó
Poslanci OZ: Komáčková Jarmila
Ing. Mózes Ferenc
Seregi Vojtech
Ing. Hulman Richard
Csölle Ladislav
Hlavný kontrolór obce: Ing. Szabóová Sibyla
Neprítomní: -Poznámka: V zmylse opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 zo zasadnutia je verejnosť vylúčená.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
5. Schválenie VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce
Oľdza
6. Schválenie VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza
7. Schválenie Municipálneho úveru - PPA, rekonštrukcia kultúrneho domu
8. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, vyhlásila, že zasadnutie bolo
riadne zvolané, skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní poslanci v plnom počte, t.j. 5,
preto zasadnutie vyhlásila za uznášania schopné. Dodala, že vzhľadom na opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, verejnosť je zo zasadnutia vylúčená, preto
všetky materiály k programu zasadnutia boli v dostatočnom predstihu zverejnené na úradnej
tabuli aj na webovej stránky obce za účelu zasielania pripomienok v termíne do 27.04.2020.
Skonštatovala, že v tomto termíne neboli žiadne pripomienky podané. Potvrdenia
o zverejnení podkladov aj pozvánky sú prílohou tejto zápisnice.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou bola určená starostka obce.
Za overovateľov určila starostka nasledujúcich poslancov:
1. Ladislav Csölle
Obaja súhlasili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0

2. Ing. Ferenc Mózes

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu 12. zasadnutia OZ
Starostka oboznámila prítomných programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Schválenie VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území
obce Oľdza
6. Schválenie VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza
7. Schválenie Municipálneho úveru - PPA, rekonštrukcia kultúrneho domu
8. Záver

Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 12. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Starostka obce prečítala uznesenia z predošlého zasadnutia a skonštatovala, že všetky
uznesenia podpísala a tak nabrali právoplatnosť. Zároveň vymenovala, ktoré uznesenia ešte
neboli splnené, resp. sú v priebehu plnení, pričom uviedla dôvody a stavy riešenia:
- uzn. č. 79/2019 b) a c) (zo dňa 12.11.2019)– zahájenie procesu o zaobstaranie zmien
a doplnkov ÚPN obce – uznesenie sa priebežne plní (čakáme na návrh znenia)
- uzn. č. 87/2019 zo dňa 12.12.2019 o pláne kontrolnej činnosti – priebežne sa plní počas
roka 2020
- uzn. č. 88/2019 zo dňa 12.12.2019 o kalendári podujatí na rok 2020 – priebežne sa plní
počas roka 2020, pre aktuálny mimoriadny stav však niektoré podujatia budú zrušené,
resp. ich termín bude posunutý podľa možností.
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-

-

-

uzn. č. 89/2019 zo dňa 12.12.2020 o plnení projektov na rok 2020 – priebežne sa plní
počas roka 2020 – čelí obmedzeniam pre mimoriadny stav v SR v súvislosti s ochorením
COVID-19, pre ktorý bol zavedený aj mierny šetriaci režim obce (zatiaľ sa posúva
rekonštrukcia kaplnky, detského ihriska, obnova web stránky na neurčitý termín)
uzn. č. 92/2019 a) zo dňa 12.12.2020 o rozpočte obce Oľdza na rok 2020 – priebežne sa
plní počas 2020. Starostka avizovala neočakávané výkyvy vzhľadom na šetriaci režim
a neočakávané výdavky spojené s mimoriadnym stavom pre COVID-19, ktoré do toho dňa
činili 836,52 € (textília a doplnky k nej, ochranné odevy 6 kusov, ochranné štíty,
ochranné rukavice, ochranné masky FFP2, dezinfekčný prostriedok). Dodala, že obce
očakávajú zníženie podielových daní na rok 2020 z MF SR. Ďalej starostka uviedla, že pre
platné opatrenia, ktoré nariadili zákaz vykonávania práce aktivačných pracovníkov,
pričom zvýšili povinnosti obce o pravidelnú dezinfekciu obecných úradov a verejne
prístupných miest, a jediná manuálna pracovníčka obce nedokáže splniť všetky tieto
povinnosti sama popri bežných pracovných povinnostiach, preto obec rozšírila mandátnu
zmluvu pre kosenie verejných priestranstiev aj na priestory centrálneho detského ihriska
na tento rok, čo tiež prináša navýšené výdavky.
uzn. č. 100/2020 zo dňa 21.01.2020 o zmene územného rozhodnutia Obytnej zóny Oľdza
– východ – priebežne s plní doplnením vyjadrenia orgánov
uznesenia z 11. zasadnutia boli všetky splnené

Pripomienky neboli uplatnené.
Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Schválenie VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce
Oľdza
Starostka obce informovala prítomných, že na základe prerokovania protestu prokurátora
dňa 03.03.2020 a v zmysle uzn. č. 106/2020 b) bol vypracovaný návrh VZN č. 6/2020
podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Oľdza podľa aktuálnych zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle na pripomienkovanie od 20.03.2020 do 06.4.2020. Dodala, že o možnosti
pripomienkovania boli obyvatelia oboznámení aj prostredníctvom ostatných komunikačných
kanálov v obci. Tiež dodala, že počas tejto doby boli uplatnené pripomienky a pozmeňujúce
návrhy, ktoré boli vyhodnotené a následne zapracované do znenia VZN. Dodala, že
vyhodnotenie pripomienok bolo dňa 09.04.2020 predložené poslancom obecného
zastupiteľstva bez následných pripomienok a preto k prijatiu VZN boli všetky podmienky
splnené.
Pripomienky neboli uplatnené.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
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a) prerokovalo predložený návrh VZN č. 06/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania
psov na území obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) sa uznáša podľa § 4, § 6 a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. na VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce
Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

6. Schválenie VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza
Starostka obce informovala prítomných, že na základe uzn. č. 110/2020 a) bol vypracovaný
návrh VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza podľa aktuálnych
zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle na pripomienkovanie od 24.03.2020 do 08.4.2020. Dodala,
že o možnosti pripomienkovanie boli obyvatelia oboznámení aj prostredníctvom ostatných
komunikačných kanálov v obci. Tiež dodala, že počas tejto doby neboli uplatnené žiadne
pripomienky a pozmeňujúce návrhy, o čom boli poslanci OZ upovedomení dňa 09.04.2020
a preto k prijatiu VZN boli všetky podmienky splnené.
Pripomienky neboli uplatnené.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
a) prerokovalo predložený návrh VZN č. 07/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území
obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) sa uznáša podľa § 4, § 6 a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. na VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

7. Schválenie Municipálneho úveru - PPA „rekonštrukcia kultúrneho domu“
Starostka obce oboznámila prítomných, že projekt „rekonštrukcia kultúrneho domu“ z iniciatívy
predchádzajúceho starostu, Ing. Tibora Mészárosa bol schválený ešte v predchádzajúcom
kalendárnom roku zo strany PPA a oboznámila prítomných s podrobnosťami. Dodala, že
predchádzajúca zmluva o municipálnom úvere v súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho domu pre
nečinnosť dodávateľa vypršala a preto je potrebné túto zmluvu obnoviť.
Účelom municipálneho úveru je poskytnutie financií na pokrytie výdavkov spojených s plnením
projektu „rekonštrukcie kultúrneho domu“ do refinancovania projektu z PPA. Skonštatovala, že
úver bude vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku pre dočasné prefinancovanie
výdavkov.
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Pripomienky neboli uplatnené.

Uznesenie č. 121/2020
Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi
podľa príslušných ustanovení zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 115 855,15 EUR poskytnutého zo strany Prima banka 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 príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
terminovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Oľdza s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 074TT220061 „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Oľdza“.
Hlasovanie:
za: 5 proti: 0
zdržal sa: 0

8. Záver
Na záver starostka obce skonštatovala, že zasadnutie splnilo všetky body programu, dodala,
že nasledujúce zasadnutie je plánované na 26.05.2020. Poďakovala poslancom OZ za účasť,
zaželala pevné zdravie a tým zasadnutie o 18,50 hodine uzavrela.

Ildikó Gyurcsiová
starosta obce
Overovatelia:
___________________________
Ladislav Csölle

___________________________
ing. Ferenc Mózes

Zapísala: Ildikó Gyurcsiová
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UZNESENIA
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
zo dňa 28.04.2020
k bodu č. 3. Schválenie programu 12. zasadnutia:
Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 12. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu č. 5. Schválenie VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na
území obce Oľdza.
Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
a) prerokovalo predložený návrh VZN č. 06/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania
psov na území obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) sa uznáša podľa § 4, § 6 a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. na VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce
Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

k bodu č. 6. Schválenie VZN č 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza
Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
c) prerokovalo predložený návrh VZN č. 07/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území
obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
d) sa uznáša podľa § 4, § 6 a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. na VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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k bodu č. 7. Schválenie Municipálneho úveru – PPA, Rekonštrukcia kultúrneho domu
Uznesenie č. 121/2020
Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi
podľa príslušných ustanovení zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 115 855,15 EUR poskytnutého zo strany Prima banka 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 príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
terminovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Oľdza s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 074TT220061 „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Oľdza“.
Hlasovanie:
za: 5 proti: 0
zdržal sa: 0
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