Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 17.3.2015 na OÚ v Divinke.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Schválenie predaja akcií
5.Prerokovanie kúpno-predajnej zmluvy
6.Rozpočtové opatrenie
7.VZN – sadzobník poplatkov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Divinke otvoril starosta obce Ing. Michal Krško, privítal
všetkých prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa starosta obce určil Bc.Janu Novosadovú
a p.Hofericovú.

a za overovateľov navrhol p.Holešu

3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu a následne dal hlasovať .
Uznesenie č. 1./ III.15
OZ berie na vedomie:
• zapisovateľa zápisnice Bc.Janu Novosadovú
OZ schvaľuje:
• overovateľov zápisnice – p.Holešu, p.Hofericovú
• program III. zasadnutia poslancov OZ
za: 7 (Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

4. Schválenie predaja akcií
Na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer predaja akcií Prima banky Slovensko, a.s. K tomuto
bodu nemal nikto žiadne pripomienky a všetci sa stotožnili so svojim názorom z predchádzajúceho
OZ. Poslanci predaj akcií schválili.
Uznesenie č. 2./ III.15
OZ schvaľuje:
• predaj cenných papierov – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951,
so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina z dôvodu prípadu hodného osobitého zreteľa, ktorých
predmetom je prevod kmeňových akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO:

31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydaných v zaknihovanej podobe na meno
nasledovne:
Menovitá hodnota 1
Kúpna cena 1 akcie
akcie
SK1110001270
22
399,- Eur
600,- Eur
Celková kúpna cena za vyššie uvedené akcie predstavuje 13 200 Eur, pričom bude vyplatená
do 7 dní odo dňa zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim.
ISIN

Počet kusov

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý obec navrhuje predaj cenných papierov, je že
akcie sú kmeňovými Prima banky a nie je predpoklad, že niekto iný by predložili vyššiu
cenu, náklady na obstaranie predaja by boli vysoké a taktiež, že doteraz neboli vyplatené
žiadne dividendy.
za: 5 (Hofericová, Holeša, Holúbek, Mikurda, Ťažký) proti:0, zdržal sa: 2 (Ing. Miksák, Ing.Molko)
5. Prerokovanie kúpno-predajnej ceny
Na predchádzajúcom rokovaní bol starosta poverený rokovať o odkúpení pozemku potrebného
k rekonštrukcií obecného úradu za cenu do 30€ za m2. Starosta na základe rokovaní dohodol so
všetkými vlastníkmi cenu 26,00€ za m2. Na základe toho dal hlasovať o schválení kúpno-predajnej
zmluvy na základe ktorej obec kupuje pozemok o rozmere 167 m2 v celkovej cene 2171,00€.
Poslanci OZ s týmto jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 3./ III.15
OZ prerokovalo:
• Návrh kúpnej zmluvy týkajúcej sa odkúpenia pozemku C KN č.210/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 167 m2, vyhotoveným GP č.23/2015 obcou Divinka od predávajúcich
Ing.Ján Miksák, nar.16.12.1966, MUDr.Miksák Peter, nar.11.3.1965, Ing.Treskoňová Mária,
rod.Miksáková, nar.1.9.1959, Čurajová Anna, rod.Miksáková, nar.22.5.1935 (ďalej len
„darca“) za cenu 26,00 € m2.
OZ schvaľuje:
• Kúpnu zmluvu týkajúcu sa odkúpenia pozemku C KN č.210/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 167 m2, vyhotoveným GP č.23/2015 obcou Divinka od predávajúcich Ing.Ján
Miksák, nar.16.12.1966, MUDr.Miksák Peter, nar.11.3.1965, Ing.Treskoňová Mária,
rod.Miksáková, nar.1.9.1959, Čurajová Anna, rod.Miksáková, nar.22.5.1935 (ďalej len
„darca“) za cenu 26,00 € m2.
za: 7 (Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

6. Rozpočtové opatrenie
Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtového opatrenia, ktoré spočívalo v príjmovej časti
s navýšením finančných prostriedkov, ktoré prišli z VÚC na ihrisko v Lalinku (50%ERDF)
a zároveň vo výdavkovej časti so zaplatením tejto čiastky banky – splatenie časti úveru. Vo
výdavkovej časti je to ešte kapitálový výdavok na odkúpenie pozemku súvisiaceho s rekonštrukciou
OÚ. Rozpočtové opatrenie bolo schválené.
Uznesenie č. 4./ III.15
OZ prerokovalo:
• Návrh rozpočtového opatrenia č.3/2015
OZ schvaľuje:
• Rozpočtové opatrenie č.3/2015
za: 7 (Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

7. Prerokovanie VZN č.2/2015
Nakoľko je nové obecné zastupiteľstvo ako aj z toho dôvodu, že poplatky za rôzne služby sú
uvedené v rôznych dokumentoch VZN a tieto je potrebné prerokovať bolo spracované toto VZN, kde
sú uvedené všetky poplatky, ktoré obec v rámci svojich služieb vyberá. Postupne sa prehodnotili
všetky poplatky a starosta následne dal hlasovať o tomto VZN.
Uznesenie č. 5./ III.15
OZ prerokovalo:
• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Divinka č. 2/2015 o ostatných poplatkoch za
služby a prenájmy obecného majetku obce Divinka
OZ schvaľuje:
• Všeobecne záväzné nariadenia obce Divinka č. 2/2015 o ostatných poplatkoch za služby
a prenájmy obecného majetku obce Divinka
za: 7 (Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

8. Rôzne Neboli žiadne body.
9. Diskusia Do diskusie sa nikto neprihlásil.
10.

Záver.

Starosta poďakoval všetkým poslancom OZ za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Divinke, dňa 17.3.2015
Zapisovateľ : Bc.Jana Novosadová
Overovatelia : Róbert Holeša
Daniela Hofericová

Ing. Michal Krško
starosta obce

