Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2011
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Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Začiatok zasadnutia: o 17,00 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie /starosta obce/
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Uzatvorenie dodatkov k Zmluve o úvere
Rôzne, diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

1. Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle §-u 13
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal prítomných
poslancov a oboznámil s programom rokovania.
Program rokovania bol schválený.
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Maroš Kohút, Milan Kútny
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Stanislava Cagáňová, Ing. Anton Katrena
Návrhy boli schválené.
Za zapisovateľa určil: Ing. Martina Špánika
3. Uzatvorenie dodatkov k Zmluve o úvere
Starosta obce vyzval Ing. Martina Špánika, aby poslancom OZ ozrejmil potrebu
uzatvorenia dodatku k úverovej zmluve.
Ing. Martin Špánik ozrejmil, že nakoľko je momentálne úverové zaťaženie obce
ohľadne obnovy školy na úrovni 17000 EUR a ešte je potrebné uhradiť faktúru firme Jozef
Škadra – LIMEX vo výške 316500 EUR, je potrebné úver navýšiť. Momentálne je zmluva
podpísaná do výšky 220000 EUR a na základe ozrejmenej skutočnosti je nutné, aby bola
minimálna výška úveru 334000 EUR. Predstavuje to zvýšenie úveru obce o 114000 EUR.
Posunutie splatnosti úveru z pôvodnej maturity 31.7.2012 na 31.12.2013 – je to z dôvodu
splátkového kalendára na splácanie 5% vlastných zdrojov, ktoré začne obec splácať od
31.1.2012. Taktiež informoval, že banka oznamuje, že na základe zmeny úrokových sadzieb
musela pristúpiť ku zvýšeniu úrokovej sadzby 0,45% p.a. Vzhľadom k pripravovanej zmene
financovania obci budeme musieť robiť pravidelný štvrťročný monitoring splácania záväzkov
obce.
4. Rôzne, diskusia
Ing. Anton Katrena požiadal starostu obce o uvoľnenie z funkcie zástupcu starostu
obce, nakoľko je v poslednej dobe plne pracovne vyťažený. Starosta obce uznal jeho dôvody
a prijal odstúpenie z funkcie. Na základe tejto informácie navrhol starosta obce na uvoľnenú
pozíciu Ing. Martina Špánika. Ponechal priestor na vyjadrenie poslancom OZ a následne dal
hlasovať.
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Za zástupcu starostu hlasovali za: Ing. Stanislava Cagáňová, Maroš Kohút, Ing. Anton
Katrena, Milan Kútny, Vladimír Vrška.
Zdržal sa hlasovania: Ing Martin Špánik
5. Prijaté uznesenia

Výpis
z uznesenia č. 9/2011
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, ktoré sa konalo dňa 24.októbra 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne
A. Schvaľuje:
1. Program mimoriadneho zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne.
2. Návrhovú komisiu: Ing. Stanislava Cagáňová, Ing. Anton Katrena
Overovateľov zápisnice: Maroš Kohút, Milan Kútny
3. Ing. Martina Špánika za zástupcu starostu Obce Nitrianske Rudno.
B. Súhlasí
1. s uzatvorením:
- Dodatku č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1195,
- Dodatku č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 900.1196 a
- Dodatku č. 1 k Zmluve o použití zmenky
s Tatra bankou a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.
Súhlasí, aby starosta obce Jozef Pršo podpísal vyššie uvedené dokumenty.
6. Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na mimoriadnom zasadnutí OZ.

Overovatelia zápisnice:
.................................................
..................................................

Zapisovateľ: Ing. Martin Špánik

..............................................

Jozef P r š o
starosta obce
V Nitr. Rudne 25. októbra 2011
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