OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 21.08.2018
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Komunikácie IBV, rozpočet, stanovisko hlavného kontrolóra k návratným zdrojov
financovania
3. Záver

Vyvesené: 18.06.2018

Zvesené:

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
Konaného dňa 21.08.2018
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Romančík
a Dušan Schumichrast, za zapisovateľa Anna Žiarová. Poslanci nedoplnili program rokovania.
2. Komunikácie IBV, rozpočet, stanovisko hlavného kontrolóra k návratným zdrojov
financovania
Starosta obce uviedol, že už je stanovený rozpočet na Komunikácie IBV v sume cca 139, 00 tis.
Ďalej bolo poslancom predložené Stanovisko hlavného kontrolóra k návratným zdrojom
financovania. V stanovisku sú uvedené podmienky prijatia návratných zdrojov financovania
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy.
Poslanci mali predložené ponuky z Prima banky a z VÚB banky.
Prima banka poskytla ponuku na Municipálny úver – Univerzál ďalej len MúU. Tento úver
v sume 70,- tisíc bude mať obec k dispozícii 10 rokov, kde môže obec používať už vrátené
prostriedky v prípade potreby, napríklad havária kotlov v ZŠ.
VÚB banka ponúkla úver so splatnosťou 10 rokov, pravidelné splátky v sume 700,00 eur počas
celých 10 rokov. Ponuka VÚB banky bola spracovaná na základe výnimky pre našu obec,
pretože nemá nad 500 obyvateľov.
Starosta obce uviedol, že ešte sú rozporované položky v rozpočte, ktoré si nemohol
vykonzultovať, lebo rozpočtár má pravdepodobne dovolenku, ale nič nebráni postupovať
v ďalšom konaní.
Rastislav Romančík podotkol, že úver z VÚB banky je lepší pre obec z titulu návratnosti a
„preplatenia“ ale starosta obce vysvetlil, že má pravdu, ale MúU, je pre obec flexibilnejší. Toto
potvrdili aj ostatní poslanci. Obec môže využívať MúU z Prima banky ako rezervu na preklenutie
dočasných refundácií.
Starosta obce ďalej uviedol, že obec použije na financovanie cca 70,- tis. Euro, ktoré má na
svojich účtoch.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návratné zdroje financovania MúU. Ďalej schválili
prenos príjmu z podielových daní do Prima banky a. s..
Z tohto vyplýva povinnosť obce upraviť rozpočet na strane príjmových finančných operácií. Ešte
sa musí vykonať verejné obstarávanie na stavebné práce.
3. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť
Zapísal:

Anna Žiarová

Overovatelia: Rastislav Romančík
Dušan Schumichrast

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

Podpis starostu obce

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

Vyvesené: 27.08.2018

Zvesené:

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

