Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku
Číslo: 2/2011

V Šarišskom Štiavniku dňa 3.4.2011

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3. 4.2011 v kancelárií OcÚ.
Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
Starosta obce :

Černický Juraj
Kmec Martin Mgr.
Mikčo Peter Ing.
Saloň Milan

Štefanišin Jaroslav

Ján Hic

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci
poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že
z celkového počtu 5 poslancov Obecného zastupiteľstva, je prítomných 5 poslancov, teda zasadnutie
Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice menuje :
1. Jaroslav Štefanišin

2. Juraj Černický
PROGRAM:
Plánované body:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Plnenie uznesenia
Miestne komunikácie
Rozpočet obce na rok 2011
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Hic
(ďalej len predsedajúci). Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania
a prítomní poslanci OZ program rokovania schválili a zároveň oboznámil prítomných
s plnením uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí ďalej prerokovalo:

1. Financovanie investičného projektu Rekonštrukcia komunikácií v obci Šarišský
Štiavnik s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013, opatrenie č. 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí.
2. Rozpočet obce na rok 2011
3. Uznieslo sa na uznesení č. 2/2011 nasledovne:

U Z N E S E N I E č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, zák.
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
A. S c h v á ľ u j e :
1. Prijatie úveru vo výške 88 965,35 EUR poskytnutého zo strany Dexia 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 prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Rekonštrukcia komunikácií v obci Šarišský Štiavnik
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva formou Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
opatrenie č. 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí.
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 poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
2. Rozpočet obce v čiastke 181 225,- € vo výdajovej ako aj v príjmovej časti.
B. U k l a d a :
1. Predsedovi finančnej komisie kvartálne predkladať správu o hospodárení obce.

Overovateľ:

1. Jaroslav Štefanišin ...................................................
2. Juraj Černický

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

Ján Hic
starosta obce

Uznesenie č. 02/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 13.02.2011
Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, zák.
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
A. S c h v á ľ u j e :
1/ podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MDV a RR SR na výstavbu nájomných bytov
- 6 b.j. podľa zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
2/ podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov - 6 b.j.
3/ financovanie výstavby
Oprávnené náklady stavby 256 875,- Eur budú vykryté z prostriedkov:
- ŠFRB 203 589,- Eur t.j. 79,26 %
- MDV a RR SR 51 375,- Eur t.j. 20 %
- vlastných zdrojov obce 1 912,44 Eur 0,74 %
4/ zachovanie nájomného charakteru a spôsob prenajímania bytov v bytovom dome po
dobu 30 rokov podľa zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5/ v prípade poskytnutia dotácie z MDV a RR SR obec túto skutočnosť oznámi ŠFRB aj
s priznanou dotáciou.
6/ po ukončení výstavby obec zriadi záložné právo na novopostavené byty v prospech
MDV a RR SR a ŠFRB.
7/ súhlasí so zabezpečením záväzku a to nehnuteľnosťami Kultúrny dom na parcele č.
132/2 a Základná škola na parcele č.18.
8/ zapracovať splátky do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.

Overovateľ:

1. Juraj Černický

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

2. Martin Kmec Mgr. .........................................

Ján Hic
starosta obce

