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Z á p i s n i c a 

z   rokovania obecného zastupiteľstva obce Lom nad Rimavicou  

konaného dňa 26. 7. 2019 

Prítomní: 

Starosta obce:                   Jozef Katreniak 

Poslanci OZ:                    

                                          Mgr. Janka Sviteková 

                                          Anna Sojková 

                                          Katarína Kubaliaková 

                                        

                           

 1.Otvorenie  

            Rokovanie obecného zastupiteľstva v Lome nad Rimavicou otvoril a ďalej viedol starosta obce 

Jozef Katreniak. Privítal prítomných poslancov a hostí  a konštatoval, že sú  prítomní 3 poslanci. Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 Program: 

1.Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie             

    a overovateľov správnosti zápisnice.  

3, Úprava rozpočtu 

4, Schválenie úveru na opravu KD 

5,  Použitie rezervného fondu 

6, Diskusia 

7, Záver 

  

 

Starosta vyzval poslancov na doplnenie programu. 

                                                                                                                                                     

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

a overovateľov správnosti zápisnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Uznesenie č.  60/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

s ch v a ľ u j e 

1.navrhnutý program rokovania  



   2 
 

2.určenie zapisovateľa, voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

u r č u j e   

 

a/ Jozefa Katreniaka za zapisovateľa 

b/ Mag. Janka Sviteková za člena návrhovej komisie 

c/ Anna Sojková a Katarínu Kubaliakovu za overovateľov zápisnice 

Prítomných poslancov: 3 

Hlasovali  za: 3,   proti: 0,   zdržali sa: 0 

 

3.  Úprava rozpočtu 

Starosta informoval poslancov o čerpaní rozpočtu za obdobie 1.1.2019 do 30.6.2019. Máme 

prečerpané v určitých bodoch, konkrétne za členské, kde sme dali 1000,- Eur Horehronie, interiérové 

vybavenie, nákup stoličiek. Ostatné prečerpanie sú malé položky. Po konzultácií s kontrolórom, tak 

nemusíme upravovať rozpočet, nakoľko nemáme vybrane dane.   

Uznesenie č.61/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o rozpočte za obdobie 1.1.2019 do 30.6.2019 

 

4. Schválenie úveru na opravu KD 

 Starosta informoval poslancov ohľadom úveru na opravu KD. Firma ktorá vy súťažila projekt na opravu 

KD, na základe mojej žiadosti dala ponuku podľa priloženého rozpočtu v sume 22 429,01,-Eur. s DPH 

to jest, že by sa vymenili okná a zateplila by sa celá budova okrem vstupu, pretože podľa projektu sa 

má celý vstup vybúrať a zväčšený nanovo vybudovať a to je veľká položka, robí sa to podľa vysúťaženej 

ceny, v prípade ak bude výzva požiadame znovu o NFP na KD. 

Ďalší rozpočet dala Fy. na žumpu 3900,58,-Eur s DPH 

Ďalší rozpočet dala Fy. na Vežu    11 355,62,-Eur s DPH  

Požiadal som Prima banku o možnosti pre financovanie tohto projektu, mám ponuku, ktorá bude 

prílohou zápisnice. Je to municipálny úver s úrokovou sadzbou 1% . 

Budú to financie na inom účte a keď sa dohodneme že ideme to alebo to realizovať, tak sa to z toho účtu 

uhradí. 

    

 

                                           Uznesenie č.62/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o úvere na pre financovanie opravy KD 

p o v e r u j e 

starostu uzavrieť zmluvu o úvere vo výške 30 000,-Eur 
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Prítomných poslancov: 3 

Hlasovali za:                 3 

                 proti:            0  

             zdržal sa:          0 

 

 

5.  Použitie rezervného fondu 

Starosta informoval poslancov, že účtovná Fy. potrebuje konkrétne projekty a preto som ich pripravil, 

alebo máte iné návrhy 

Uznesenie č.63/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o podrobné rozpísanie čerpanie rezervného fondu 

 

 

 

11, Diskusia 

Starosta dal diskusný príspevok ohľadom budovy OD, čo ideme s budovou riešiť. Nájomné byty, alebo 

zbúrať, alebo predať, ponúknuť cez VOS. 

Poslankyňa Katarína Kubaliaková – Zorganizuje Deň deti- na 28.7.2019 na ihrisku u p. Zubaja. 

Poslankyňa Mgr. Janka Sviteková ohľadom  opraviť schody do cintorína 

 

 

17. Záver                                                                                                                                                                

      Na záver starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

 Kubaliaková Katarína                                                                              Sojková Anna 

 

 

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

Jozef Katreniak, starosta obce 
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