ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. júla 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Schválenie úveru od SZRB, a. s. na spolufinancovanie investície v zmysle
zmluvy o poskytnutí NFP č. 309070Z837
- Zmena rozpočtu obce na rok 2021
5. Rôzne:
- Rekonštrukcia kultúrneho domu.
- Aktuálne informácie.
- Iné.
6. Návrh na uznesenia.
7. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König,
ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa
nezúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“) z dôvodu úmrtia v rodine.
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo aj s doplnením
prerokovávaných bodov.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o plnení uznesení č. 4/2021/3 a 5 a č. 5/2021.
K bodu 4:
Starosta informoval zastupiteľstvo, že vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu sociálnych
zariadení v kultúrnom dome, ktorá je spolufinancovaná nenávratným finančným príspevkom
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, je potrebné získať úver, pretože PPA preplatí až
zrealizované dielo po kontrole. Z uvedeného dôvodu starosta požiadal o úver VÚB banku, kde
má obec vedený účet. VÚB banka však obciam do 400 obyvateľov úvery neposkytuje, ale
navrhla požiadať o úver v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke a.s., kde je takáto možnosť.
Starosta informoval o podmienkach získania úveru so SZRB a.s. zastupiteľstvo a HK.
Starosta prečítal zastupiteľstvo stanovisko HK k prijatiu úveru. Na základe daných
skutočností zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru od SZRB a.s. na predmetný účel.
Starosta požiadal zastupiteľstvo o schválenie úpravy rozpočtu obce vzhľadom na prijatie
úveru. Zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu.
K bodu 5:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o aktuálne prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii
kultúrneho domu.
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K bodu 6:
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.
K bodu 7:
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

