
Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 18.1.2011

Mimoriadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  dňa 
18.1.2011 za účasti 9 poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce 
p. Viery Macúchovej,   p. Jany Hudecovej - prednostky obecného úradu.

Program: 
  

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Termínovaný úver v Dexia banke Slovensko
5. Kontokorentný úver v Dexia banke Slovensko
6. Schválenie zasielania podielových daní z Daňového úradu  na účet obce Krajné v 

Dexia banky Slovensko
7.  Uznesenie 
8.  Záver                                  

1.Otvorenie

Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce konštatoval: prítomnosť 9 
poslancov OZ .

2. Schválenie programu OZ  

Uznesenie č.1

OZ schvaľuje program Obecného zastupiteľstva

Za hlasovali všetci poslanci

     3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

návrhová komisia: Ing. Vladimír Baran, p. Rastislav Kubiš, p. Pavol Kravárik
overovatelia: Ing. Ondrej Lančarič, p. Marek Ďuriš
zapisovateľka: Jana Hudecová

Uznesenie č.2

OZ  schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Za hlasovali všetci poslanci

     4.   Termínovaný úver v Dexia banke Slovensko, a.s.  

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  OZ  s  finančnou 
situáciou obce , treba vyplatiť prekleňovací úver Slovenskej záručnej a rozvojovej banke v  
sume 57.000,-€ , ktorý nebol splatený banke   po ukončení  rekonštrukcie  ZŠ s MŠ. Obec 
mala v roku 2010 investičné výdavky v hodnote 18.753,-Eur, na tieto nám banka môže 
poskytnúť  v  rámci  termínovaného úveru  finančné prostriedky,  tzn.,  že obec  žiada od 
banky úver vo výške  75.753,-Eur. Zároveň je potrebné podľa inštrukcií banky schváliť i  



vystavenie blankozmenky.

Uznesenie č.3

OZ schvaľuje prijatie Termínovaného úveru vo výške 75.753,-Eur poskytnutého zo strany 
Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 01 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 za podmienok dojednaných v príslušnej  
úverovej zmluve. Úver bude použitý na splatenie prekleňovacieho úveru na rekonštrukciu  
Základnej  školy  s  materskou  školou  v  Slovenskej  záručnej  a  rozvojovej  banke  a 
preplatenie investičných faktúr  z roku 2010. 

Za hlasovali všetci poslanci

Uznesenie č.4

OZ  schvaľuje  vystavenie  vlastnej  vista  blankozmenky  na  rad  banky  za  účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z termínovaného úveru.

Za hlasovali všetci poslanci

     5. Kontokorentný úver v dexia banke Slovensko, a.s. 

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  OZ  s  potrebou 
prijatia i  kontokorentného úveru  vo výške 20.000,-Eur  z Dexia banky Slovensko,  a.s.  
Zároveň je potrebné podľa inštrukcií banky schváliť i vystavenie blankozmenky.

Uznesenie č.5

OZ  schvaľuje  prijatie  Kontokorentného  úveru  vo  výške  20.000,-Eur  z  Dexia  banky 
Slovensko, a.s.  so sídlom: Hodžova 11, 01 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 za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Za hlasovali všetci poslanci

Uznesenie č.6

OZ  schvaľuje  vystavenie  vlastnej  vista  blankozmenky  na  rad  banky  za  účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z kontokorentného  úveru.

Za hlasovali všetci poslanci

6.      Schválenie zasielania podielových daní z Daňového úradu  na účet obce Krajné   
v  Dexia banky Slovensko

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  z  potrebou 
schválenia  poukazovania  prijímu  z podielových daní  z  Daňového úradu  na účet  obce 
Krajné  vedeného  v  Dexia  banke Slovensko,  a.s.   Podielové dane boli  Daňovým úrad 
Myjava zasielané obci Krajné doposiaľ na účet vedený vo VÚB Trenčín.

Uznesenie č.7

OZ schvaľuje poukazovanie prijímu z  podielových daní z Daňového úradu na účet obce  



Krajné vedeného v Dexia banke Slovensko, a.s. číslo účtu 0618381001/5600.

Za hlasovali všetci poslanci

7. Uznesenie  

Predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Vladislav  Baran  prečítal  uznesenie  z 
mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Záver

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  na záver poďakoval všetkým prítomným 
za účasť na mimoriadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

U Z N E S E N I E č. 2/2011 z mimoriadneho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva v  
Krajnom konaného dňa 18.1.2011.

A) Schvaľuje

1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3.  prijatie Termínovaného úveru vo výške 75.753,-Eur poskytnutého zo strany Dexia 

banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 01 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  za  podmienok 
dojednaných  v  príslušnej  úverovej  zmluve.  Úver  bude  použitý  na  splatenie 
prekleňovacieho  úveru  na  rekonštrukciu  základnej  školy  s  materskou  školou  v 
Slovenskej záručnej  a rozvojovej banke a preplatenie investičných faktúr  z roku 
2010

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

5. prijatie Kontokorentného úveru vo výške 20.000,-Eur z Dexia banky Slovensko, a.s. 
so sídlom: Hodžova 11, 01 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 za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve.

6. vystavenie  vlastnej  vista  blankozmenky  na  rad  banky  za  účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z kontokorentného  úveru.

7. poukazovanie prijímu z  podielových daní z Daňového úradu na účet obce Krajné 
vedeného v Dexia banke Slovensko, a.s. číslo účtu 0618381001/5600.

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
 

Ing. Ondrej Lančarič, dňa 18.1.2011

p. Marek Ďuriš, dňa 18.1.2011

Zapisovateľka: 



Jana  Hudecová, dňa: 18.1.2011


