ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 11.11.2015 o 16.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny
Program::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu
Výber banky, ponuky na úver
Schválenie výšky úveru na financovanie obnovy verejného osvetlenia
Rôzne
Diskusia obyvateľov obce
Interpelácie poslancov
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Miroslava Jurovatého a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na určenie Ivety Sedwick za zapisovateľku z rokovania OcZ.
Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.11.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.11.2015
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela, Mária Krátka
3. Výber banky, ponuky na úver
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila poslancov OcZ, že obci bolo doručené
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 66 335,61 EUR
na financovanie projektu z EÚ „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, pričom
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 69 826,96 EUR. Neoprávnené

výdavky, o ktoré bol krátený príspevok boli 60,60 EUR. Projekt musí byť vyfinancovaný aj
zrealizovaný do 31.12.2015, t.j. musia byť zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i
neoprávnené) výdavky všetkým dodávateľom a zároveň tieto výdavky musia byť
premietnuté do účtovníctva v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Obec bude musieť prijať úver vo výške
nenávratného finančného príspevku, t.j. 66 335,61 EUR. Starosta oslovil tri banky
(Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, VÚB banku a Slovenskú sporiteľnu) so žiadosťou o
vypracovanie ponuky na úver. Slovenská záručná a rozvojová banka a VÚB vypracovali
ponuky, ktoré boli predložené poslancom OcZ. Slovenská Sporiteľňa ponuku neposkytla.
Poslanci OcZ sa rozhodli pre ponuku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, keďže
poskytla najlepsie podmienky pre obec.
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ponuky bánk na úver určený na financovanie „Obnovy verejného osvetlenia v obci
Lošonec“
II. schvaľuje
ponuku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na poskytnutie úveru určeného na
financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“
Hlasovanie 3:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela, Mária Krátka
4. Schválenie výšky úveru na financovanie obnovy verejného osvetlenia
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila poslancov OcZ o výške úveru 66 335,61 EUR
určeného na financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“. Tento
úver bude jednorazovo splatený po prijatí nenávratného finančného príspevku na dotačný
účet obci. 5% nákladov bude financovať obec. Víťazom verejného obstarávania na projekt
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“ je firma O.S.V.O. comp, a.s., s ktorou obec
Lošonec uzatvorila Zmluvu o dielo. Ekonómka oboznámila poslancov OcZ o odoslaní
dokumentácie z verejného obstarávania na Ministerstvo Hospodárstva SR na
administratívnu kontrolu verejného obstarávania. V prípade porušenia predpisov v oblasti
verejného obstarávania, môže byť NFP krátený. Ministerstvo vykoná finančnú opravu a
uzatvára s prijímateľom Dodatok k zmluve o NFP.
Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
výšku úveru 66 335,61 EUR od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na
financovanie projektu z EÚ s názvom „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“ v
zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s Ministerstvom hospodárstva SR so splatnosťou 1 rok a
zároveň súhlasí s ručením za tento úver formou vlastnej blankozmenky spolu s dohodou o
vyplňovacom práve k blankozmenke a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z
dotačného účtu vedeného v SZRB, a.s.

II. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 66 335,61 EUR od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na
financovanie projektu z EÚ s názvom „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“ v
zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s Ministerstvom hospodárstva SR so splatnosťou 1 rok a
zároveň súhlasí s ručením za tento úver formou vlastnej blankozmenky spolu s dohodou o
vyplňovacom práve k blankozmenke a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z
dotačného účtu vedeného v SZRB, a.s.
Hlasovanie 3:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela, Mária Krátka
5. Rôzne
6. Diskusia obyvateľov obce
7. Interpelácie poslancov

8. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.

V Lošonci dňa 11.11.2015

Overovatelia:
Miroslav Jurovatý v.r.
Róbert Hrádela v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 11.11.2015
od č. 77/2015 po č. 80/2015
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na určenie Ivety Sedwick za zapisovateľku z rokovania OcZ.
Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.11.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.11.2015
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela, Mária Krátka
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ponuky bánk na úver určený na financovanie „Obnovy verejného osvetlenia v obci
Lošonec“
II. schvaľuje
ponuku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na poskytnutie úveru určeného na
financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“
Hlasovanie 3:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela, Mária Krátka
Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
výšku úveru 66 335,61 EUR od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na
financovanie projektu z EÚ s názvom „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“ v
zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s Ministerstvom hospodárstva SR so splatnosťou 1 rok a
zároveň súhlasí s ručením za tento úver formou vlastnej blankozmenky spolu s dohodou o
vyplňovacom práve k blankozmenke a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z
dotačného účtu vedeného v SZRB, a.s.
II. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 66 335,61 EUR od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na
financovanie projektu z EÚ s názvom „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“ v
zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s Ministerstvom hospodárstva SR so splatnosťou 1 rok a
zároveň súhlasí s ručením za tento úver formou vlastnej blankozmenky spolu s dohodou o

vyplňovacom práve k blankozmenke a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z
dotačného účtu vedeného v SZRB, a.s.
Hlasovanie 3:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela, Mária Krátka

V Lošonci 11.11.2015

Mgr. Juraj Rábara v.r.
starosta obce

