UZNESENIA OZ zo dňa 29.6.2016
Uznesenie č.12/2016
vo veci schválenia záverečného
2015

účtu obce Nevoľné za rok

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/ schvaľuje
Záverečný účet obce Nevoľné bez výhrad.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2015 je prebytok
rozpočtu obce Nevoľné vo výške 1 720,21 €
-10 % na tvorbu základného rezervného fondu
-zostatok prebytku na tvorbu ostatného rezervného fondu /
kapitálové výdavky/ v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.
Účtovný hospodársky výsledok bude preúčtovaný v prospech
účtu 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.
B/ berie na vedomie
Výročnú správu obce Nevoľné za rok 2015

Uznesenie č.13/2016

vo veci schválenia úveru so Slovenskou záručnou a rozvojovou
bankou a.s.
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Prijatie úveru vo výške 540 256,58 EUR /Päťstoštyridsťať tisíc
dvestopäťdesiatšesť eur päťdesiatosem centov/ u Veriteľa,
ktorým je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO
00682420, so sídlom 814 99 Bratislava, Štefánikova 27,
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1 Sa, vložka č.
3010/B pre projekt „Vybudovanie spoločných zariadení
a opatrení – Obec Nevoľné“.
Schvaľuje zabezpečenie úveru formou zriadenia záložného
práva na pohľadávku z dodatočného úveru na ktorý bude
poukázaný nenávratný finančný príspevok od riadiaceho
orgánu pre projekt „Poľné cesty Nevoľné“.
Schvaľuje zabezpečenie úveru formou vystavenia
blankozmenky.
Prijatie bankovej záruky s priamym zaberpečením vo výške 540
256,58 EUR /slovom: Päťstoštyridsťať tisíc dvestopäťdesiatšesť
eur päťdesiatosem centov/, od Slovenskej
záručnej
a rozvojovej banky, a.s. IČO 00682420, so sídlom 814 99
Bratislava, Štefánikova 27, zapísaná v obchodnom registri OS
Bratislava 1 Sa, vložka č.2010/B, za účelom zabezpečenia
zálohovej platby pre projekt / „Vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení – Obec Nevoľné“.
Schvaľuje zabezpečenie bankovej záruky formou vystavenia
blankozmenky.

Uznesenie č.14/2016
vo veci prijatia úveru k rekonštrukcii miestnych komunikácií
v obci
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
podľa príslušných
ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál
výške 40 000,00 EUR

/ďalej len úver/ vo

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.
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od
začiatku úverového vzťahu:

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady :
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na
základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že
miera rizika obce ako klienka bola v priebehu úverového vzťahu
zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými
v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú
vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru.

Bc.Štefan Henžel
starosta obce

