
 

Uznesenie 1/2020- Pl zo dňa 10.02.2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 

A/  schvaľuje   

1.  Za overovateľov zápisnice Ing. Eugena Stemmer a Rozáliu Bazsóovú za 

zapisovateľku Máriu Ághovú 

2.  Program rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Modifikovaný program rokovania obecného zastupiteľstva 

4. Podanie „Žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020“ 

a spolufinancovanie projektu „Obstaranie vybavenia komunitného centra vo 

Veľkých Dvorníkoch“ vo výške minimálne 5 % z projektu  

5. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného obce alebo mesta schvaľuje 

50 000,00 € 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. 

 

 



 

 

6. -Názov projektu : “Wifi pre teba v obci Veľké Dvorníky“ 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo 

strany - obec Veľké Dvorníky je 5 % z predloženého projektu, t.j. 

do výšky maximálne 450,00 EUR 

- Kód výzvy : OPII-2018/7/1-DOP 
 

7. Finančnú podporu pre novorodencov narodených v roku 2019 a v nasledujúcich  

rokoch vo výške 100,00 €/dieťa. 

8. Darovanie nákupných poukážok vo výške 10,00 € 3 krát  v ročne pre dôchodcov, 

ktorí zo zákona dovŕšili 62 rokov  plus odrobili zákonom stanovené mesiace. 

9. Nákup plechovej búdy za 700,00 €. 

10. Prenájom futbalového ihriska a to na  základe uzatvorenej nájomnej zmluvy  

mesačne za 500,00 € s tým, že nájomca platí  nájom  za tie mesiace keď užíva 

ihrisko 


