
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 12

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 15.12.2020 o 15,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie  prijatia úveru v Prima banke  – rekonštrukcia miestnych komunikácií

4. Záver                                                         

      
K bodom rokovania
1. Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová, privítala prítomných
    poslancov.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice - starostka obce za
    zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov zápisnice p. Jančia a  p. Krajcára. 

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák, Mária Sančiová, 

Helena Šandorová,
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Miroslav Vincej

Uznesenie č. 12/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú, overovateľov p. Jančia a p. Krajcára.  
 
3.  Schválenie  prijatia úveru v Prima banke  – rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezina -
starostka  obce  informovala   poslancov  o  spôsobe  financovania  projektu,  po  úhrade  faktúry  z
preklenovacieho úveru vo výške 80 800,87 EUR bude podaná žiadosť o platbu na PPA, finančné
prostriedky budú obci refundované.

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák, Mária Sančiová, 

Helena Šandorová,
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Miroslav Vincej

Uznesenie č. 12/3/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 80 800,87 EUR poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK 2020372541,  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 prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný



úver  na  účely  zabezpečenia  financovania  investičného  projektu  na  Rekonštrukcia  miestnych
komunikácií v obci Brezina s podporou projektu v zmysle predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku v zmysle zmluvy č.
072KE130089. 

4. Záver – starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie obecného
    zastupiteľstva.
      

           Jozef Janči                            Kamil Krajcár                               Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ  zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 15.12.2020

Uznesenie č. 12/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú, overovateľov p. Jančia a p. Krajcára.  

Uznesenie č. 12/3/2020
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  prijatie  úveru  vo  výške  80  800,87 EUR poskytnutého  zo  strany
Prima banka Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575
951, IČ DPH: SK 2020372541, 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 prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver  na  účely  zabezpečenia  financovania  investičného  projektu  na  Rekonštrukcia  miestnych
komunikácií  v  obci  Brezina  s  podporou  projektu  v  zmysle  predpisov  o  pomoci  a  podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku v zmysle
zmluvy č. 072KE130089. 

V Brezine, dňa : 15.12.2020                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


