
Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, ktoré 

sa konalo dňa 15. 02. 2013 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh a schválenie programu
4. Schválenie navýšenia univerzálneho úveru
5. Schválenie zúčastnenia sa dražby nehnuteľnosti s.č. 337
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

                                                                                                                                                                                                                                 
K bodu č. 1 
    Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce 
Bc. Rastislav Čepák. Konštatoval, že z pozvaných 7 poslancov sú prítomní 5 (Martin Krcheň 
a Bc. Peter Púček sa ospravedlnili).  

K bodu č. 2
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martina Prostináka a   Ing. Marcela Živčica.

K bodu č. 3
    Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol následne jednohlasne 
schválený.

K bodu č. 4
    Ak sa chceme zúčastniť dražby nehnuteľnosti súp. č. 337 (družstevná bytovka), musíme 
navýšiť výšku univerzálneho úveru č. 27/011/08, ktorý nám v roku 2008 poskytla Prima 
banka Slovensko a.s., povedal starosta obce.
Poslanci po prerokovaní schválili:

- navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru /Ďalej len „úver“/ vo výške 86.000,-
EUR,   /slovom: Osemdesiatšesťtisíc eur/, na celkovú čiastku úveru: 133.194,- EUR, 
/slovom: jednostotridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur/, poskytnutého zo strany Prima 
banky 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 Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve;

- 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;



- vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 
banky z úveru.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.
         
K bodu č. 5
    Starosta obce informoval prítomných, že dňa 20.02.2013 sa v Novom Meste nad Váhom 
uskutoční dražba nehnuteľnosti súp. č. 337 (družstevná bytovka). Všeobecná hodnota 
nehnuteľnosti, určená znaleckým posudkom, je 72.900,- €. Výška zábezpeky, ktorú treba 
vložiť najneskôr v deň dražby, v prospech exekútora, je 36.450,- €.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

- zúčastnenie sa dražby nehnuteľnosti súp. č. 337 a zloženie zábezpeky v sume 36.450,-
€;

- navýšenie dražobnej sumy na maximálnu hodnotu 100.000,- €;
- jednorazový výber hotovosti v sume 36.450,- €.

Zároveň  obecné zastupiteľstvo, hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, poverilo starostu 
obce zúčastniť sa dražby nehnuteľnosti súp. č. 337, ktorá sa bude konať dňa 20.02.2013, 
v Exekútorskom úrade, Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom.

K bodu č. 6
- Ing. Marta Galbavá podotkla, že je nutné určiť termín riadneho zasadnutie obecného 
zastupiteľstva;
- starosta obce – riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 25.02.2013;

K bodu č. 7
    Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných.. 

K bodu č. 8
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 1/2013 hlasovali 
všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 9
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.

       

Košecké Podhradie, 15. februára 2013

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Martin Prostinák            ...............................

                                           Ing. Marcel Živčic ................................                                                           

                                                                                                   ....................................
                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák   

                                                                              starosta obce     



Uznesenie č. 1/2013
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 
Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  15. 02. 2013

                     
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. prerokovalo
1. navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru č. 27/011/08
2. zúčastnenie sa dražby nehnuteľnosti súp. č. 337

B. schválilo
1. program zasadnutia OZ
2. navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru /Ďalej len „úver“/ vo výške 86.000,-

EUR,   /slovom: Osemdesiatšesťtisíc eur/, na celkovú čiastku úveru: 133.194,- EUR, 
/slovom: jednostotridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur/, poskytnutého zo strany Prima 
banky 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 Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve

3. 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

4. vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 
banky z úveru

5. zúčastnenie sa dražby nehnuteľnosti súp. č. 337 a zloženie zábezpeky v sume 36.450,-
€

6. navýšenie dražobnej sumy na maximálnu hodnotu 100.000,- €
7. jednorazový výber hotovosti v sume 36.450,- €

C. poverilo
1. starostu obce zúčastniť sa dražby nehnuteľnosti súp. č. 337, ktorá sa bude konať dňa 

20.02.2013, v Exekútorskom úrade, Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., Lipová 7, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom

  
Košecké Podhradie, 15. februára 2013
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Martin Prostinák       ...............................

                                           Ing. Marcel Živčic ...............................                                                           

                                                                                                   ....................................
                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák   
                                                                                                            starosta obce      




