Záp isnic a
z 8. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 03.12.2015
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny

6

1/ Otvorenie zasadnutia
Starostka obce PaedDr. Katarína Tabačeková privítala všetkých prítomných
a otvorila zasadnutie.
Za zapisovateľku určila Alžbetu Boháčovú a za overovateľov zápisnice Eriku
Bagócsiovú a Mgr. Katarínu Lärinczovú.

Schválenie programu 8. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Rokovanie o prijatí krátkodobého preklenovacieho úveru - Rekonštrukcia,
prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce
hlasovanie poslancov:
2/

za-6

proti- O

zdržal sa- O

Rokovanie o prijatí krátko�obéh_? yreklenovacieho úveru - Rekonštrukcia,
prístavba a modernizácia ZS s MS Sarovce
Starostka obce informovala poslancov, že realizácia projektu: Rekonštrukcia,
prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce, je vo finálnej fáze, čo znamená, že
9.12.2015 bude kolaudácia stavby. Nakoľko táto rekonštrukcia sa uskutočnila za
pomoci a podpore poskytnutej z fondu Európskeho spoločenstva formou finančnej
dotácie-Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava ,
a v decembri končí programovacie obdobie, obec musí uhradiť všetky platby
súvisiace s uvedeným projektom do konca roka. Z tohto dôvodu, obec vybaví
krátkodobý preklenovací úver v hodnote 139.050,77 € /platba faktúry za
rekonštrukciu školy /. Táto faktúra je konečná, a bola obci dodaná zhotoviteľom
dňa 02.12.2015. Uvedený finančný obnos, by mal byt' refundovaný obci v plnej
výške cca vo februári 2016. Nakoľko peňažný ústav Prima banka Slovensko, nás
žiada o uznesenie zo zasadnutia OZ o prijatí úveru v uvedenej výške, dávam
hlasovať za návrh uznesenia o prijatí úveru.
OZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 139.050,77 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
opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možností zmeny úveru na dlhodobý
tennínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce, ITMS
22110120815 s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, oddelenie implementácie projektov ROP,
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky
na rod banky za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru, vrátane
možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre
prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver.
za-6
hlasovanie poslancov:
proti - O
zdržal sa- O
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
schvaľuje prijatie úveru vo výške 139.050,77 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 vObchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L ( ďalej len
„banka") za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou
opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možností zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce, ITMS
22110120815 s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , oddelenie implementácie projektov ROP,
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky
na rod banky za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru, vrátane
možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre
prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver.
Keďže ďalšie otázky zo strany poslancov neboli, starostka obce PaedDr. Katarina
Tabačeková, poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

···········...............

Overovatelia:

Erika Bagócsiová

· ········•••·················

Mgr. Katarína Lorinczová
Starostka obce: PaedDr. Katarina Tabačeková

Šarovce, dňa 04.12.2015

