
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 07.06.2010 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
  1. Otvorenie zasadnutia  
  2. Určenie overovateľov zápisnice 
  3. Schválenie programu zasadnutia 
  4. Navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru 
  5. Oprava fasády budovy OcÚ – CP 
  5a – finančný príspevok na turnaj žiakov vo futbale   
  6. Ukončenie zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov na mimoriadnom zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
overovatelia: Ing. Miroslava Vasková, Ján Bohuš 
3. Schválenie programu zasadnutia       
Predložený program zasadnutia doplnený o bod 5a – finančný príspevok na turnaj žiakov vo 
futbale  - žiadosť bol schválený. 
4. Navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru 
Na základe  podpísania kúpnych zmlúv na nákup parciel potrebných na vytvorenie 
stavebných pozemkov, je potrebné z dôvodu finančného zvládnutia tejto transakcie, na 
preklenutie času od nákupu po predaj,  navýšiť  Dexia komunálny univerzálny úveru, ktorý 
má obec v Dexii – banka Slovensko, a.s.  o 12 000,- EUR na celkovú čiastku úveru: 51 833,- 
€. Ihneď po zrealizovaný transakcie bude čiastka vyrovnaná.  
5. Oprava fasády budovy OcÚ – CP 
Vzhľadom na limit možnej výšky nenávratného finančného príspevku v rámci žiadosti z PPA 
z programu rozvoja vidieka sa náklady na opravu fasády budovy OcÚ už nedali zahrnúť do 
tejto žiadosti. Z dôvodu  rozsahu rekonštrukčných prác, vzhľadom na estetický vzhľad 
budovy, predložil dodávateľ rekonštrukčných prác CP na opravu fasády budovy OcÚ 
v celkovej výške vrátane DPH 4747,51 €. Obec bude mať na krytie tohto výdavku finančné 
prostriedky po refundácii DPH v rámci fakturácie cez PPA. Dodávateľ súhlasí s úhradou 
faktúry v tomto období (teda po zrealizovaní refundácie DPH).  
5a – finančný príspevok na turnaj žiakov vo futbale   
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o finančný nenávratný príspevok na turnaj žiakov OTJ 
Veľké Bierovce - Opatovce vo futbale.  
6. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom  OcZ za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie OcZ. 

V Opatovciach, dňa 07.06.2010 

Janka Horňáková                                                                                           
starostka obce 

Zapísala: Jana Vraždová 

Overovatelia:         Ing. Miroslava Vasková     ................................................ 

      Ján Bohuš          ................................................ 



Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 07.06.2010 

Uznesenie č. 18/2010 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

l. navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru /Ďalej len „úver“/ vo výške 12 000,- EUR 
/slovom: dvanásťtisíc euro/ 
Na celkovú čiastku úveru: 51 833,- € slovom: päťdesiatjedentisícosemstotridsaťtri euro  
poskytnutého zo strany Dexia banky 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 Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 
prehohodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu 
vykonaného prehodnotenie výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov 
ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi 
pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, 
ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
 
2. vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 
banky z úveru. 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 19/2010 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

opravu fasády budovy OcÚ v zmysle CP dodávateľa Pavol Fero – LIFE 

hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 

Uznesenie č. 20/2010 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

nenávratný finančný príspevok na turnaj žiakov OTJ Veľké Bierovce - Opatovce vo futbale 
vo výške 50 € 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
V Opatovciach, dňa 07.06.2010 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                          starostka obce 

Zapísala: Jana Vraždová 

 

Overovatelia:         Ing. Miroslava Vasková     ................................................ 

         Ján Bohuš                ................................................ 


