Zápisnica č. 5
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Norovciach,
ktoré sa konalo dňa 23.07.2019
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Prítomní:
Poslanci:

p. Doval Peter, starosta obce
p. Adamcová S., p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Topič M., Mgr., p. Zdenek J.

Ďalší prítomní : podľa prezenčnej listiny
Návrh programu :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh zapisovateľa
Rokovanie o úverovej ponuke
Záver

Rokovanie: začiatok 19.00 hod.
K bodu č. 1:
Starosta obce privítal prítomných a konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo obce Norovce je uznášania
schopné.
K bodu č. 2:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice : Doval Peter
Poslankyňa p. Topič M. Mgr. žiadala o doplnenie bodu programu : Diskusia
Hlasovanie: prítomní 5
za – 2 p. Adamcová S., p. Topič M., Mgr.,
proti – 0
zdržal sa - 3 p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Zdenek J.
Návrh nebol schválený

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo obce Norovce
schvaľuje
program rokovania
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh zapisovateľa
Rokovanie o úverovej ponuke
Záver

V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie:
prítomní 5
za – 5 p. Adamcová S., p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Topič M., Mgr., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený
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K bodu č. 3:
Starosta oboznámil prítomných o úverových ponukách Prima banky Slovensko a. s. pre obec vo výške
40 000 € a 20 000 €. Konštatoval, že 40 000 € je úver priamo určený na výstavbu vodovodu – kapitálové výdavky. Pri splátkach na sedem rokov, úroky predstavujú čiastku 2010 €. Celková čiastka aj
s úrokmi činí 42 010 €. Čiastka 20 000 € je určená na bežné aj kapitálové výdavky. Poslankyne p.
Topič. M., Mgr. a p. Adamcová S., sa dožadovali viacerých ponúk, aj od iných bánk. Starosta odpovedal, že predkladá ponuku od banky, v ktorej máme účty a z ktorej majú aj iné obce úver. Ak máte
informácie z iných bánk, tak ich predložte na rokovanie. Nič ste doposiaľ nepredložili.
Netrpezlivosť, neznalosť situácie, neznalosť princípov rokovania zastupiteľstva, neúcta navzájom, sa
prejavila v plnej sile aj zo strany verejnosti, ktorí nerešpektujú skutočnosť udelenia slova. Potrebovali
sa vykričať, ponadávať, dehonestovať prácu iných. Prejavy jednotlivcov nepublikovateľné. Absolútne
dno správania. Pripomienky k všetkému možnému len nie k vodovodu a jeho dokončeniu. Dôležitejšia
bola otázka futbalu, silvestrovskej zábavy, prác vykonaných po záplavách, program ku dňu matiek,
strechy na kabínach, manažovaniu obce, stav financií na obecnom účte a iné. Po cca jednej hodine, sa
pokračovalo podľa schváleného programu.
Starosta konštatoval, že vodovod sa stavia podľa projektovej dokumentácie. Zásobovací vodojem má
objem 100 m3 , ktorý sa skladá z dvoch buniek. Uvažovali sme o vybudovaní jednej bunky vzhľadom
k skutočnosti, že nie každá domácnosť sa môže v súčasnosti napojiť na sieť po spustení do prevádzky.
Pri jednej bunke sú náklady nižšie o cca 37 000 €. Po zistení podmienok, čo všetko treba zabezpečiť,
aby sa mohla prevádzkovať iba jedna bunka a aké ďalšie náklady vzniknú pri dodatočnom dobudovaní druhej bunky som rozhodol, že sa vybuduje vodojem podľa projektovej dokumentácie v plnom
profile aj za cenu úveru.
Uznesenie č. 26
z rokovania obecného zastupiteľstva v Norovciach zo dňa 23.07.2019, č. 26
prijatie úveru vo výške 40 000 Eur
Obecné zastupiteľstvo v Norovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení / resp. príslušných ustanovení Štátu daného mesta alebo obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 40 000 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 s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom,
vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu : Norovce – obecný vodovod
V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie: prítomní 5
za – 3 p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 2 p. Adamcová S., p. Topič M., Mgr.,
Návrh bol schválený
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Uznesenie č. 27
z rokovania obecného zastupiteľstva v Norovciach zo dňa 23.07.2019, č. 27
prijatie úveru vo výške 20 000 Eur
Obecné zastupiteľstvo v Norovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení / resp. príslušných ustanovení Štátu daného mesta alebo obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 20 000 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.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia
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.
V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie: prítomní 5
za – 3 p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 2 p. Adamcová S., p. Topič M., Mgr.,
Návrh bol schválený

V súvislosti s financovaním vodovodu, starosta predložil na schválenie použiť prebytok rozpočtového
hospodárenia za rok 2018 pre výstavbu vodovodu.
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo obce Norovce
schvaľuje
použiť prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 pre výstavbu vodovodu
V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie:
prítomní 5
za – 3 p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený
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K bodu č. 4:
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.
Čas ukončenia rokovania 20 : 31hod.
Zapísal: Doval Peter
Norovce 25.07.2019

podpísané
Peter Doval
starosta obce
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Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo obce Norovce
schvaľuje
program rokovania
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh zapisovateľa
Rokovanie o úverovej ponuke
Záver

V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie:
prítomní 5
za – 5 p. Adamcová S., p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Topič M., Mgr., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený
podpísané
Peter Doval
starosta obce
Uznesenie č. 26
z rokovania obecného zastupiteľstva v Norovciach zo dňa 23.07.2019, č. 26
prijatie úveru vo výške 40 000 Eur
Obecné zastupiteľstvo v Norovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení / resp. príslušných ustanovení Štátu daného mesta alebo obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 40 000 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, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom,
vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu : Norovce – obecný vodovod
V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie: prítomní 5
za – 3 p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 2 p. Adamcová S., p. Topič M., Mgr.,
Návrh bol schválený
podpísané
Peter Doval
starosta obce
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Uznesenie č. 27
z rokovania obecného zastupiteľstva v Norovciach zo dňa 23.07.2019, č. 27
prijatie úveru vo výške 20 000 Eur
Obecné zastupiteľstvo v Norovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení / resp. príslušných ustanovení Štátu daného mesta alebo obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 20 000 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.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia
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.
V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie: prítomní 5
za – 3 p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 2 p. Adamcová S., p. Topič M., Mgr.,
Návrh bol schválený

podpísané
Peter Doval
starosta obce
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Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo obce Norovce
schvaľuje
použiť prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 pre výstavbu vodovodu
V Norovciach dňa : 23.07.2019
Hlasovanie:
prítomní 5
za – 3 p. Báleš D., p. Grznár Ľ., p. Zdenek J.
proti – 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený

podpísané
Peter Doval
starosta obce

