
Uznesenie 2/2020- Pl zo dňa 13.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 

A/  berie na vedomie 

1. Výročnú správu Obce Veľké Dvorníky za rok 2019 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 

2019 

3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2019 

 

B/ schvaľuje 

1.  Za overovateľov zápisnice PhDr. Pavela Domonkosa a Károlya Makkiho za 

zapisovateľku Máriu Ághovú 

2.  Program rokovania obecného zastupiteľstva 

3. -    predloženie žiadosti o NFP na SO “Prístavba materskej školy Veľké Dvorníky,  

      p.č. 1231/1, 121/14“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom  

      rozvoja obce a platným územným plánom 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

Kód výzvy je : OPLZ-PO6-SC612-2019-2 

 

4. Záverečný účet obce Veľké Dvorníky 

5. Celoročné hospodárenie obce Veľké Dvorníky bez výhrad 

6. Rozdelenie vysporiadaného  prebytku obce vo výške 95,68 € do rezervného fondu 

obce Veľké Dvorníky 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

8. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce schvaľuje prijatie 

Municipálneho úveru  - Univerzál/ďalej len  „úver“/ vo výške 100 000,00 € 

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. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude 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 terminovaný úver, a to za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového 

vzťahu: 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na 

rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

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 vistablanko zmenku na rad 

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

9. Vyplatenie  10 dní nevyčerpané dovolenky z roku 2019 pre starostu obce PhDr. Jána 

Ürögiho 

10. Prenájom futbalového ihriska pre Gábora Sztraku, bytom Dunajská Streda, ul. 

Adyho  č. 6711/46 od 01.04.2020 do 31.12.2020  od pondelka do  piatku od 14.00 

hod. do 19.00 hod.  na  základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Výška nájmu   

2 000,00 € s tým, že v materskej škole vo Veľkých Dvorníkoch  bude poskytovať 

svoju službu za 1,00 €/dieťa. 

11. Bezplatné darovanie požiarne vozidlo Avia pre Obec Holice 

12. Zápisné v MŠ Veľké Dvorníky za mesiac marec vo výške 3,50 €/dieťa 

 

 

C/ Zrušuje 

 

1. Uznesenie 1/2020-Pl A/5 zo dňa 10.02.2020 o schválenie prevzatia  50 000,00 € úveru 

z Prima banky  

2. Uznesenie 1/2020-Pl A/10 o schválenie prenájmu futbalového ihriska vo výške 500,00 

€/mesiac 

 


