


Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť 3/5 poslancov, na základe čoho 

starosta skonštatoval, že zasadanie OZ je uznášania schopné. 

K bodu 4/ Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

vykonal starosta, keď prečítal všetky prijaté uznesenia a ku všetkým uviedol 

status splnenia alebo nesplnenia s bližším vysvetlením. 

K bodu 5/ Vzhľadom k potrebám úpravy rozpočtu obce za účelom zabezpečenia 

spolufinancovania realizovaného projektu komunitného centra, starosta predniesol 

možnosť použitia rezervného fondu na splatenie časti úveru prijatého na stavbu: 

„Rekonštrukcia a stavebné úpravy miestnej komunikácie na ul. Pod lesom“. 

Poslanci súhlasia s použitím sumy 21.500,00 € z rezervného fondu na vyššie 

spomenutý účel. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 6/ Za účelom zabezpečenia financovania neoprávnených výdavkov súvisiacich 

s projektom komunitného centra, ako aj za účelom spolufinancovania projektu 

„Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“ hlavný kontrolór obce 

predložil Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru (príloha č. 2), 

v ktorom konštatuje, že podmienky zákona č. 583/2004 Z. z. sú dodržané a úver 

vo výške 80.000,00 € je možné prijať. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 7/ Starosta predniesol ponuku termínovaného úveru vo výške 80.000,00 € 

poskytovaného zo strany Všeobecná úverová banka, a.s. (príloha č. 3) na 

investičné projekty v roku 2021 - spolufinancovanie neoprávnených výdavkov 

súvisiacich s projektom Komunitného centra, ako aj za účelom 

spolufinancovania projektu Prestavby a stavebných úprav hasičskej zbrojnice. 

K prijatiu úveru je potrebné súhlasiť aj so zabezpečením úveru formou 

blankozmenky. 

Hlasovanie en bloc:  ZA: všetci poslanci 

     PROTI: žiadny poslanec  

     ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 8/  Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh III. zmeny rozpočtu a starosta 

vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny aj na základe vyššie spomínaných 

krokov. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov sa navýši o sumu 108.600,00 €, 

kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na sumu 1.022.600,00 €. Podrobný 

rozpis je v prílohe č. 4. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 9/ Na základe novelizácie zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov pri plnení povinnej predškolskej dochádzky obec pripravila 









Zapisovateľ zápisnice:  PaedDr. Ján Tulušák                      ........................................... 


