Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 30.8. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý sa riadil programom rokovania podľa
pozvánky:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Dexia komfort úver – prefinancovanie existujúceho úveru
6. Rôzne:
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
K bodu číslo 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných
bolo 6 poslancov, Ing. Dušan Jakubišin, Ing. Ľubomír Fidler a JUDr. Ľubomír Šima sa
ospravedlnili. Program rokovania schválený.
Hlasovanie: 6 - 0 - 0.
K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení Ing. Jozef Kováč a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Miroslava Zvirinského a Ing. Jaroslava Vaščuru.
Hlasovanie: 6 - 0 - 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Novotová skonštatovala, že na ostatnom zasadnutí nebolo pre starostu
poverujúce uznesenie.

prijaté žiadne

K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Žiadne pripomienky a návrhy neboli prednesené.
K bodu číslo 5 - Dexia komfort úver – prefinancovanie existujúceho úveru
Starosta: Dexia komfort úver sa javí v súčasnosti nevýhodný, iné štyri banky teraz ponúkajú
lepšie podmienky. Z dôvodu zlepšenia úverových podmienok navrhujem transformovať úver
novým úverom s pre obec výhodnejšími úverovými podmienkami.
Starosta odprezentoval ponuky Prima banky, OTP, SLSP, VÚB, Dexia na úver vo výške
116 964,39 €, výšku budúcich úrokov a splatnosť úveru na 10 rokov.
Hlavný kontrolór Ing. Keruľ predložil materiál - Dodržanie podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania:
V súlade s ods. 9 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce preveril podmienky na prijatie návratných
zdrojov financovania s týmto výsledkom :
Celková suma dlhu ....................................................................... 116 964,39 €.

1. Celková suma dlhu neprekračuje 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka, čo predstavuje 6,89 %.
2. Ročné splátky neprekračujú 25% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo
predstavuje 1,27 %.
Vzhľadom k tomu , že sú splnené obidve zákonné podmienky uvedené v písm. a) a b) ods. 6
§17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a úver bude slúžiť na prefinancovanie existujúceho dlhu za lepších
podmienok, o d p o r ú č a m obecnému zastupiteľstvu úver vo výške 116 964,39 € schváliť.
Uznesenie OZ č.9/2019/B-1
OZ schvaľuje zmenu existujúceho Dexia komunál Komfort úveru vo výške 116 964,39 EUR
na termínovaný úver s nastavením splátkového kalendára 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.
Hlasovanie: 6 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.9/2019/B-2
OZ schvaľuje prijatie úveru, v prípade neuskutočnenia zmeny existujúceho Dexia komunál
Komfort úveru podľa uznesenia č.9/2019/B-1, od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške
116 964,39 EUR na refinancovanie investičného úveru v Prima banke Slovensko a.s. na
obdobie 10 rokov podľa podmienok vyplývajúcich z predloženej ponuky. Zabezpečenie úveru
blankozmenkou obce.
Hlasovanie: 6 - 0 - 0.
Zasadnutie opustil poslanec Zvirinský.
Uznesenie OZ č.9/2019/A-1
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prevereniu dodržania podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania.
Hlasovanie: 5 - 0 - 0.
K bodu číslo 6 – Rôzne
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s navrhovaným rozpočtovým opatrením č.
6.
Uznesenie OZ č.9/2019/B-3
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6.
Hlasovanie: 5 - 0 - 0.
Hlavný kontrolór : Máme sťažnosti susedov na nájomníkov v bytovom dome na Školskej ul.,
že sa správajú veľmi hlučne, nadávajú, rušia nočný kľud a narúšajú svojím správaním dobré
susedské vzťahy. Obyvatelia z domu spísali petíciu a sťažujú sa.
Bobák: áno, niekoľkokrát tam bola volaná polícia pre rušenie nočného kľudu.
HK: nájomníci boli upozornení, že pri ďalšom narúšaní spolunažívania a sťažnostiach im obec
nepredĺži nájomnú zmluvu, na čo má právo.
Starosta: požiadame právnu kanceláriu o stanovisko k ďalšiemu postupu.

Ďalšie zasadnutie OZ je plánované na 16.9.2019.
Na záver starosta všetkým poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ:

Ing. Eva Novotová

.......................................
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Ing. Jaroslav Vaščura

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

Ing. Igor Petrik
starosta obce

