Obec Vieska nad Žitavou

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 12. augusta 2019 o 16.30 h
v zasadacej miestnosti obecného úradu

Zá p isn ic a
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vieska nad Žitavou
konaného dňa 12. augusta 2019

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie prijatia úveru na prefinancovanie multifunkčného ihriska.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Mladý, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, poslanec Miroslav
Mladý je ospravedlnený a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Hlavný kontrolór je
ospravedlnený.

K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
Zapisovateľka: Mária Kunkelová
Overovatelia zápisnice: Igor Levický, Ján Lévay
Návrhová komisia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

Ivan Mladý, Radoslav Šabík
4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Radoslav Šabík/

Schválenie programu rokovania.
Starosta obce dal hlasovať o bodoch programu rokovania tak, ako bol
a zverejnený.

navrhnutý

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Radoslav Šabík/

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie prijatia úveru na prefinancovanie multifunkčného ihriska.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce konštatoval, že hlavný kontrolór je ospravedlnený.
K bodu 4
Prerokovanie prijatia úveru na prefinancovanie multifunkčného ihriska.
Starosta obce uviedol, že podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na výstavbu ihriska, projekt „Revitalizácia nevyužitého obecného pozemku na športovú
a voľnočasovú činnosť“, bola schválená. Súčasťou projektu je aj vybudovanie novej
elektrickej prípojky, osvetlenie a odvodnenie pozemku. Celková výška oprávnených
výdavkov je 139 685,57 EUR. Obec zrealizuje výstavbu ihriska, uhradí platbu dodávateľskej
firme a následne požiada
Pôdohospodársku platobnú agentúru o refundáciu.
Na
prefinancovanie projektu obec chce aplikovať produkt Prima banky Slovensko, a.s., ktorá
ponúka pre samosprávy úver na 1% úrok.
Starosta otvoril rozpravu k prejednávanému bodu.
Radoslav Šabík mal doplňujúce otázky, aká je spoluúčasť obce pri financovaní projektu,
kedy sa začne s výstavbou a či súčasťou projektu je aj detské ihrisko.
Starosta obce odpovedal, že spoluúčasť obce je vo výške 5% a súčasťou projektu je aj
výstavba detského ihriska. Práce zrealizuje firma Staveurope a s výstavbou by mali začať
v priebehu mesiaca.
Ján Lévay mal dotaz, či 5% spolufinancovanie je zo sumy 139 685,57 EUR a ako bude
ihrisko na pozemku osadené.

Starosta obce uviedol, že 5% spolufinancovanie je z uvedenej sumy. Rodinný dom, ktorý
stál na pozemku je zbúraný, priestor sa zväčšil a tým sa môže osadenie ihriska upraviť.
Starosta obce dal hlasovať za prijatie úveru vo výške 139 685,57 EUR.
Hlasovanie:
Za:
4 / Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Radoslav Šabík/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 139 685,57 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 prolongácie zmluvy dodatkom,
vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia
financovania investičného projektu: „Revitalizácia nevyužitého obecného pozemku na
športovú a voľnočasovú činnosť“
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou: Spolufinancovanie a predfinancovanie
investičných projektov samospráv podporených z fondov EÚ a ŠR.
K bodu 5
Rôzne.
Ekonómka obce Mgr. Monika Badová informovala, že obec získala ďalší projekt, Wifi pre
Teba. Dokumenty prešli kontrolou a obec dostala kladné hodnotenie. V zmysle zmluvy by
mal byť projekt zrealizovaný do 31.12.2019.
K bodu 6
Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:55 h.

Vieska nad Žitavou, 12. augusta 2019
Zapísala: Mária Kunkelová

Štefan Mladý
starosta obce
Overovatelia:
Igor Levický ..............................................
Ján Lévay

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

