Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

ZÁPISNICA

zo 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa: 27.08.2019

V Súlovciach dňa: 27.08.2019

Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 27.08.2019
Prítomní poslanci : Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák
Ospravedlnený/í: Peter Košela, JUDr. Ján Hodál,
Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková
Starosta obce : Ing. Gabriel Svorad
1.Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Svorad. Privítal
všetkých prítomných a skonštatoval, že rokovanie OZ je uznášania schopné, lebo sú prítomní traja
poslanci.
2.Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke
a na úradnej tabuli obce, spýtal sa poslancov, či má niekto k navrhovanému programu pripomienky.
Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky program zasadnutia schválili v tomto znení:
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie možnosti prijatia investičného úveru na kúpu pozemku.

3. Ukončenie.
Starosta za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Mariána Benďáka a Jozefa Kasanu.
Do návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov – Ivana Pecháča,
Jozefa Kasanu a Mariana Benďáka. Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili,
určenie overovateľov zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil : Bc. Adriána
Gabčovú Geršiovú.
Prijaté Uznesenie č. 11.84
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a)
b)
c)
d)

schvaľuje navrhnutý program zasadnutia obecného zastupiteľstva
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák
berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Marián Benďák a Jozef Kasana
berie na vedomie určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová.

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA
Uznesenie bolo prijaté.

3
0
0

Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák

2. Prerokovanie možnosti prijatia investičného úveru na kúpu pozemku.
Poslanci na predošlom zasadnutí schválili kúpu pozemku na výstavbu DSS bude potrebné prijať
investičný úver na kúpu pozemku. Na predošlom zasadnutí OZ poslanci požiadali starostu aby
zistil podmienky poskytnutia úveru vo výške dohodnutej kúpnej ceny okrem Prima banky
minimálne u ďalších dvoch bankových subjektov. Starosta poslancom poslal požadované ponuky
bánk a to od Unicreditbank a VÚB banky. Ponuka Prima banky je v porovnaní s týmito bankami
výhodnejšia. Poslanci nemali výhrady a schválili jednohlasne prijatie úveru vo výške 40 000,00
EUR na kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva obce ktorý bude poskytnutý zo strany Prima banky
Slovensko.
Prijaté Uznesenie č. 11.85
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje prijatie úveru vo výške: 40 000,00 EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce Súlovce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 40 000,00 EUR poskytnutého 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 príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
„ Kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce“
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

3
0
0

Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák

Uznesenie bolo prijaté.
5. Ukončenie
Keďže boli prerokované všetky body programu a poslanci už nemali žiadne pripomienky, starosta
obce Ing. Gabriel Svorad poďakoval všetkým poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia:
Marián Benďák : .....................................
Jozef Kasana : .....................................
Zapisovateľka: .....................................
Bc. Adriána Gabčová Geršiová
V Súlovciach dňa 27.08.2019
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce

