
UZNESENIA  z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Zemianskych Sadoch, dňa 26.8.2019 o 17.oo hodine 

                     ____________________________________________________ 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 5 zasadnutí prerokovalo: 
   

A/5/2019– OZ berie na vedomie : 

 
1. Informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ  
    zo dňa 20.5.2019. 
2. Informáciu o plnení rozpočtu za I. polrok rok 2019. 
3. Informáciu  o rokovaní starostu obce s predsedom VÚC Trnava Mgr. 
    Jozefom Viskupičom ohľadom využitia bývalého areálu SOU Zemianske Sady. 
4. Informáciu o poskytnutí dotácie na vybudovanie kamerového systému v obci Zemianske  
    Sady. 
5. Informáciu o výstavbe, rekonštrukčných a udržiavacích  prác v obci. 
 
 
 B/5/2019 – OZ schvaľuje – súhlasí : 
 
1. Úpravu rozpočtu na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
2. S uzatvorením zmluvy o pridelení nájomného bytu s.č. 382, byt č. 2  
    na Štefan Barkóci, Zemianske Sady 257  a  s.č. 382, byt č. 3 na Eva Miklovičová,  
    Šulekovo, Seredská 689/23. 
3. Prijatie úveru vo výške: 98 763,84 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, 
Alternatíva pre Termínovaný úver, inak vymazať 
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 
Alternatíva pre Úverovú linku, inak vymazať 
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 
Poskytnutie NFP z PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava na projekt „Vybudovanie 
digitálneho kamerového systému v obci Zemianske Sady“, s podporou projektu v zmysle 
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
formou: Zvyšovanie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 
(montáž kamerových systémov a ich bezpečnostných prvkov). 
Alternatíva pre ostatné prípady: 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje , že v prípade ak na základe prehodnotenia 
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu 
úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej 
úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blankozmenku na rad banky za účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru. 
4. Prijatie  Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“ vo výške: 60 000,00 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. 
5. So zrušením Obecnej knižnice Zemianske Sady k 31.12.2019. 
6. Odmenu hlavnej kontrolórke obce Miriam Pagáčovej za I. polrok 2019 vo výške 30%  
    z platu. 
 
 
 
                                                                                       Ing. Roman Súkeník 

                                                                                      starosta obce 
                                                                                  Zemianske Sady  
 
 
 

Vyvesené:  27.08.2019 
Zvesené :    11.09.2019 
 


