Uznesenie č.2.1/2019

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 07.08.2019,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od 18.00 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.1-02.1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4),
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4) proti:------zdržali sa-------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Uznesenie č.2-02.1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Určuje
Za zapisovateľa zápisnice Máriu Sebényovú Vráblikovú
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 3

Rekonštrukcia kultúrneho domu -úver

Uznesenie č.3-02.1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
prijatie úveru vo výške 156 154,09 EUR poskytnutého zo strany Prima banka 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,
Alternatíva pre Termínovaný úver, inak vymazať
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva formou:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Trebušovciach

Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa --.

Potvrdzujem súlad uznesením 1-02.1/2019 až 3-02.1/2019 so zápisnicou.

V Trebušovciach 07.08.2019

….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré
sa konalo dňa 07.08.2019 (streda) v kancelárií
starostu obce od 18.00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program
1. O t v o r e n i e
2.Určenie zapisovateľa
3.Rekonštrukcia kultúrneho domu –úver
4.Záver

K bodu č.1

Otvorenie

Zasadnutie otvoril Marek Krnáč starosta obce Trebušovce o 18.00 hod. V úvode
privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval že zo 4 poslancov sú prítomní 4
-menovite Tibor Kukolík, Krisztián Matocha, Peter Katkó, Mária Sebényová
Vrábliková- teda OcZ je uznášania schopné- Prezenčná listina-v prílohe. Starosta
obce navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
Program

1. O t v o r e n i e
2.Určenie zapisovateľa
3.Rekonštrukcia kultúrneho domu –úver
4.Záver

Vyzval prítomných poslancov OcZ, aby predniesli zmeny a doplnenie programu
rokovania. Zmeny neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o
navrhnutom programe. OcZ schválilo program rokovania jednohlasne.
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vráblikov,
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Starosta dal hlasovať o vymenovaní zapisovateľa, a OcZ sa jednohlasne zhodlo
o vymenovaní Márie Sebényovej Vráblikovej
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vráblikov
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.3

Rekonštrukcia kultúrneho domu- úver

Starosta oboznámil poslancov OcZ so zmenami projektu Rekonštrukcie miestneho
kultúrneho domu .Starosta oboznámil poslancov , že výška nákladov spojená
s rekonštrukciou je 156 154,09 Eur s DPH. Nutnosť jeho financovania Obcou
z čerpania úveru z úrokom 1% poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo vo veci úveru pre obec v sume 156 154,09 Eur .

Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vráblikov
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.4

Záver

Po ukončení všetkých otázok a dotazov starosta poďakoval za prítomnosť poslancov
a ukončil zasadnutie OcZ.
Zapísal:

Mária Sebényová Vrábliková

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

V Trebušovciah dňa 07.08.2019
….......................................
Mária Vrábliková Sebényová

….......................................
Tibor Kukolík

