Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vozokanoch
konaného dňa 04.03. 2011

Program : 1. Otvorenie - voľba overovateľov zápisnice
2. Schválenie úverovej zmluvy- poskytnutie priameho úveru obci
Vozokany- Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
3. Záver
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Starosta obce Vozokany privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,
oboznámil ich s bodom mimoriadneho zasadnutia OZ, doplnil program mimoriadneho
zasadnutia ešte o jeden bod programu, a to vo veci prijatia dodatku k zásadám
odmeňovania poslancov OZ, tento bod nebol uvedený na pozvánke - program
jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice boli starostom určení p. Tatiana Mizeráková
a Ing. Katarína Obšivanová - jednohlasne schválené
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom k nahliadnutiu podklady týkajúce
sa prijatia úveru pre obec - úverovej zmluvy (vypracovanú a podpísanú úverovú
zmluvu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. zo dňa 25.02.2011).
Finančné prostriedky získané prostredníctvom úveru z banky budú využité na
prefinancovanie neuhradenej faktúry za spolufinancovanie obce pri výstavbe
multifunkčného ihriska firme SportReal Nitra, s.r.o – zostatok neuhradeného záväzku
k 31.12.2010.
V úverovej zmluve sú stanovené parametre ako výška úveru, mesačná splátka úveru,
úroky, časový horizont – 5 rokov, na ktorý sa poskytuje úver, vystavenie
blankozmenky v prospech banky a iné.
Prítomní poslanci k predloženému návrhu sa vyjadrili nasledovne:
- s. Obšivanová: Bude obec schopná splácať úver?
- p. Jančovič: Sú na účte peniaze?
- p. starosta Bazala: Na účte sú stále nejaké peniaze, keby sme nemali peniaze na
splátky musíme dať dopredu vedieť banke a banka má možnosť dať nám odklad
splátky.
- p. Jančovič: Čo vieme o podielových daniach? Ako to bude ďalej?
- p. starosta: Podielové dane máme cca 3.000 € mesačne, postupne chodia platiť
dane aj ľudia a situácia do budúcna v rámci vývoja podielových daní je taká, že
v niektorých mesiacoch by mali byť na účte tak ako sa patrí , a v iných mesiacoch,
čo mám informácie by mali byť nižšie ako sa predpokladalo. / bolo tomu tak
i v predchádzajúcom roku/
- p. Božik: Úver potrebujeme.

p. Mizeráková: Blankozmenka - čím ručíme? ručíme pozemkami? Na čo nám
siahnu? Aký je úrok? Je pevný počas doby splácania? Mali byť vytvorené
predzmluvné informácie, kde je úrok, slpátka, doba splácania, preplatenie
úveru,R..P.M.N. Ak nebudeme schopný splácať, alebo načas splácať, čakajú nás
postihy. Uver potrebujeme, to neznamená, že podpíšeme niečo, čo je pre nás
nevýhodné. Vieme o poplatkoch?
- p. Božik: Na účty.
- p. starosta: ručíme vystavenou blankozmenkou, t. j majetkom obce, postupom
času sa bude úrok znižovať.
- p. Mizeráková: Obdobie nie je časovo veľké. Ako vieme, že úrok pôjde dole?
- Ing.Obšivanová: Bolo by dobre, aby sme to splatili a mohli by sme robiť niečo iné.
- starosta obce Vozokany navrhol schváliť predloženú úverovú zmluvu so
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. a dodal, že v prípade neschopnosti
obce splácať úver, požiada obec o odklad splácania úveru, resp. predĺžiť dobu
splácania úveru na viac rokov
Po zvážení návrhu starostu poslanci jednohlasne schvaľujú prijatie priameho úveru
obci vo výške : 33.194,30 € a jednohlasne schvaľujú úverovú zmluvu č. 67133-2011
uzatvorenú so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. zo dňa 25.02.2011

-

3. Starosta obce predložil prítomným návrh prijať dodatok k zásadám odmeňovania
poslancov zo dňa 21.07.2010, a to priamo § 5 – odmeňovanie poslancov, bod 2 –
vyplácanie odmien, a to vyplácanie odmien vyplácať 1krát ročne, nie 1 x štvrťročne,
výška odmeny poslancov OZ sa nemení. Ostatné body zásad zostávajú nezmenené.
Prítomní poslanci jednohlasne schvaľujú dodatok č.1/2011 k zásadám odmeňovania
poslancov a volených orgánov obce Vozokany a zamestnancov obce Vozokany.
Starosta obce podal návrh na uznesenie č. 4/2011 – uznesenie bolo jednohlasne
schválené a tvorí súčasť tejto zápisnice.
4. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Vo Vozokanoch, 04.03.2011
Zapísala: Ing. Katarína Obšivanová.
Overovatelia zápisnice: p. Tatiana Mizeráková
Ing. Katarína Obšivanová

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

