OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2015

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 23. februára 2015

overovatelia:
JUDr., Ing. V.Barišová
Ing. M.Lacko

február 2015

zapisovateľka:
M. Sirotná
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Zápisnica č. 1/2015
z mimoriadneho zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 23. februára 2015 o 15,30 hod. v zasadačke
kultúrneho domu

___________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva o 15,30 hod. otvoril a ďalej viedol p.Jaroslav
Mego, zástupca starosta obce.
Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra. Skonštatoval, že
na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
JUDr., Ing. V.Barišová
Ing. M. Lacko

za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu M.Sirotnú.

Program:
1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Prerokovanie prijatia úveru poskytnutého zo strany Prima banky
Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31575951,
IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri,
Okresný súd v Žiline, oddiel: Sa, vložka č. 148L, na účely
zabezpečenie financovania investičného projektu „Vybudovanie
celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma“ vo výške 218.500 eur.

4.
5.

Návrh uznesenia
Záver

K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
Uznesenie č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie.
G.Kotrha
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (G.Kotrha)

A.Gabrhel
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (A.Gabrhel)
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Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr.,Ing. V.Barišová
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego,Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik, Ing.M.Lacko,
T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (JUDr.,Ing. V.Barišová)

Ing. M.Lacko
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
A.Gabrhel, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (Ing. M.Lackol)

Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako
bol zverejnený v pozvánke.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Prerokovanie prijatia úveru poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.s.,
Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri, Okresný súd v Žiline, oddiel: Sa, vložka č. 148L, na účely
zabezpečenie financovania investičného projektu „Vybudovanie celoobecnej
kanalizácie v obci Drietoma“ vo výške 218.500 eur
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s návrhom prijatia úveru vo výške 218.500
EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s., Žilina na účely zabezpečenia
financovania investičného projektu „Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma“.
Po vykonanej rozprave a zapracovaní nasledovných podmienok: úroková sadzba 12 mesačný
EURIBOR + 2,5% p.a., sprostredkovateľský poplatok vo výške 0,25% z objemu prijatého
úroku a predčasné splatenie úveru bez poplatku, prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v obci Drietoma podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce schvaľuje
prijate úveru vo výške 218.500 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 opakovanej prolongácie zmluvy, na účely zabezpečenia
financovania investičného projektu „Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci
Drietoma“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu životné prostredie, Prioritná os č. 1 – Integrovaná
ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou z verejných vodovodov, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii.
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Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytného
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého
úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru s úrokovou sadzbou 12 mesačného
EURIBOR + 2,5% p.a., sprostredkovateľského poplatku vo výške 0,25% z objemu
prijatého úveru a predčasného splatenia úveru bez poplatku.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 4 programu OZ
Návrh uznesenia
Poslanec Gabriel Kotrha predniesol návrh uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva,
ktoré bolo schválené nasledovne:

Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. februára 2015.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Záver
V tomto bode sa prihlásil do diskusie prítomný občan p. I.Vražda, ktorý i písomne požiadal
obecný úrad o odstránenie zeminy a kameniva pochádzajúcich z výkopových prác pri
výstavbe kanalizácie z pozemku vo vlastníctve obce v časti Branné.

JUDr. Jozef Kluka
starosta obce

Overovatelia:
JUDr., Ing. V.Barišová

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

Ing. M.Lacko

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