
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 27.5. 2015 o 19.00 hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová, Mgr. Iveta 
Balejčíková, Mgr. Filip Pudmarčík, Iveta Koleková

Ospravedlnení: 

Zapisovateľka: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overujú: Iveta Koleková, Ing. Magdaléna Danihelová

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Informácie starostu obce / úver

3. Rôzne

4. Záver

Zápisnica

Starosta obce dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore) a určil zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:  za -5   proti -0    zdržali sa-0

1. Kontrola uznesení

Uznesenia  sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  obce,  starosta  oboznámil  poslancov  so
stavom plnenia jednotlivých uznesení.

2. Informácie starostu obce - úver

Starosta oboznámil poslancov s nutnosťou čerpania úveru za účelom dofinancovania lávky pri rázcest
a tiež za účelom doplatenia projektu. Úver bude splatný do štyroch rokov. Hlavná kontrolórka obce
predniesla stanovisko k úveru.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2015 zo dňa 27.5. 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k
prijatie úveru schvaľuje

 a) prijatie Municipálneho úveru – Eurofondy (ďalej len „úver“) vo výške 25 000,00 € 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 opakovanej prolongácie zmluvy.

 b) vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z
prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie
prijatého úveru

Počet poslancov s mandátom: 5 Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI

3. Rôzne

Starosta dá vypracovať nový PHSR, na ktorý má ponuku za 400 Eur. Za týmto účelom sa budú
konať stretnutia poslancov a starostu a občanov s jeho zhotoviteľmi v Osvetovej besede.

4. Záver

Starosta poďakoval poslancom a kontrolórke za účasť na zasadnut OZ.

Zapísala: PaedDr. Zuzana Vaňková....................................

Overili:

Iveta Koleková  ...............................................................

Ing. Magdaléna Danihelová........................................................


