Zápisnica

z 26. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 17.07. 2014
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 26. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš
• poslanci: Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška,
Mgr. Anna Praskačová, Oľga Holičová , Mgr. Černeková Eva
• neprítomný: Pavol Kuba - neospravedlnený

• zapisovateľka: Elena Štefková

Program:
1. Otvorenie
2. Úver z banky – Slovenská záručná banka
3. Úprava rozpočtu – navýšenie rozpočtu o 290 000,00 € úver + 10 000,00 € rezervný fond,
t.j. spolu 300 000,00 € na rok 2014
4. Diskusia
5. Záver

Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Pavol Straka, Oľga Holičová
za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu č. 1. - Otvorenie
Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie.

K bodu č.2. – Úver z banky – Slovenská záručná banka
Obec Častkov má vyrokovaný úver so Slovenskou záručnou bankou na splatenie dlhu
voči firme Amazonka. Keď sa nám podarí dlh vo výške 288720 € zaplatiť v tomto roku, firma
Amazonka poskytne ústupky pre obec a nebude si nárokovať na 6% úrokov z dlžnej čiastky,
čo predstavuje sumu 118000 €. Ďalej zmluvne nepožaduje 17755 €, čo je nesplatená DPH za
ČOV. Slovenská záručná banka poskytuje úver v rozmedzí od 1,8 – 2,8 %, vo výnimočných
prípadoch rizikovosti do 3,2 %. Prijatie úveru podľa predbežnú prepočtu predstavuje úsporu
pre obec 88000 €.
Obecné zastupiteľstvo v Častkove jednomyseľne schvaľuje uzatvorenie
úverovej zmluvy so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a.s. Štefánikova 27, 814 99
Bratislava na poskytnutie úveru a jeho čerpanie vo výške do 290 000 €.

K bodu č. 3. – Úprava rozpočtu – zmenu rozpočtu o 300 000,00 € na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2014 v príjmovej časti
o 300000 € a vo výdavkovej časti o 300000 €.
Obecné zastupiteľstvo zmenu rozpočtu schvaľuje jednomyseľne.

K bodu č. 4. – Diskusia

Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Častkove jednomyseľne schvaľuje uzatvorenie úverovej zmluvy so
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava na
poskytnutie úveru a jeho čerpanie vo výške do 290 000 €.

za - 6
zdržali sa - 0
proti - 0

Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2014 v príjmovej časti
o 300000 € a vo výdavkovej časti o 300000 €.

K bodu č. 5. – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 20:00 hod. ukončil zastupiteľstvo.

.............................................................
Mgr. Vladimír L i š k a
zástupca starostu

.............................................................
Štefan J u r á š
starosta obce

Overovatelia:
Pavol Straka

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

Oľga Holičová

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

