Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 53
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 28.9.2018 o 08,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov
obecného zastupiteľstva.
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program:
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie prijatia úveru v Primabanke – rozvodná vodovodná sieť obce Brezina
4. Rôzne
5. Záver
K bodom rokovania:
2. Všetci prítomní schvaľujú programu rokovania OZ starostkou obce. Za overovateľov zápisnice boli
určení starostkou obce: p. Perháč, p. Šandorová, a za zapisovateľa p. Geňová
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 53/2/2018
3. Starostka obce oznámila poslancov OZ o prácach na rozvodnej vodovodnej sieti obce Brezina (II.
etapa). Firma EKOSVIP zo Sabinova predložila čiastkovú faktúru, na základe tohto obec je povinná
dodržať splatnosť a faktúry uhradiť z preklenovacieho úveru. Následné po ukončení prác a po podaní
žiadosti o platbu na PPA budú tieto finančné prostriedky vrátené refundáciou.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 108 975,67 EUR poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK 2020372541, 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 na Skupinový vodovod II. etapa – rozvodná
vodovodná sieť obce Brezina s podporou projektu v zmysle predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku v zmysle
zmluvy č. 072KE130087. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe
prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej
zmluve na výzvu banky vlastnú vista blankozmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávka
banky z prijatého úveru.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 53/3/2018
4. Rôzne – starostka informovala poslancov o projekte „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ výstavba detského ihriska v obci Brezina. Výška dotácie z Úradu vlády je 9 500,- EUR,
spolufinancovanie obce 507,- EUR. Z rozpočtu by bolo možné zakúpiť iba tri prvky, ktoré sú podobné
tým, ktoré už sú v materskej škole zakúpené za cca 1.000,- EUR. Tento projekt je z pohľadu obce
nehospodárny. Obecné zastupiteľstvo odstupuje od projektu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ výstavba detského ihriska v obci Brezina, č. projektu 7926.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 53/4/2018

Ján Perháč
overovateľ

Helena Šandorová
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 28.9.2018
Uznesenie č. 53/2/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice: p. Perháč a p. Šandorová
a zapisovateľa: p. Geňová.
Uznesenie č. 53/3/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 108 975,67 EUR poskytnutého zo strany Prima

banka Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK 2020372541, 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 na Skupinový vodovod II. etapa – rozvodná
vodovodná sieť obce Brezina s podporou projektu v zmysle predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku v zmysle
zmluvy č. 072KE130087. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe
prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej
zmluve na výzvu banky vlastnú vista blankozmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru.
Uznesenie č. 53/4/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie od projektu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ výstavba detského ihriska v obci Brezina, č. projektu 7926.
V Brezine, dňa : 28.9.2018
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

