
Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa

13.5.2022 v kancelárií starostu obecného úradu.

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie návrhovej komisie.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce otvoril o 18:30 hod. a viedol starosta
obce Ing. Ján Hudák, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslanci, z celkového počtu 5, takže je
uznášania schopné.

Starosta obce prečítal návrh programu OZ.

1.  Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania 
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa 

2. Schválenie pôžičky na asfaltovanie uličiek : vetva F a vetva G v obci 

3. Zapojenie sa do výzvy : WIFI pre Teba II

4.   Návrh na uznesenie
  

5.   Záver                                                   
  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe zastupiteľstva s určením  overovateľov zápisnice 
a navrhol členov návrhovej komisie.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová, Dzurko, Kuruc )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 22 – 13.5.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 13.5.2022
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Desák, Hodorová
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Kuruc, Dzurko

2.   Schválenie pôžičky na asfaltovanie uličiek : vetva F a vetva G v obci   
Starosta oboznámil poslancov s podmienkami zmluvy na prijatie pôžičky od Prima banky a Slovenskej 
sporiteľni, s upraveným rozpočtom od projektantky Ing. Betákovej a s ponukou od vysúťaženej firmy 
Ramstav.  Poslanci súhlasili s podmienkami úveru od Prima banky. Po krátkej rozprave dal o pôžičke 
od Prima banky hlasovať.
     
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová, Dzurko, Kuruc )
                                     Proti - 0
                                  Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 23 – 13.5.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje prijatie Municipálneho úveru Univerzál vo výške  45 000 €  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 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.

                                                                                                                       

Poslanci :    Mgr. Alena  Hodorová  : schvaľuje                             

   Vladimír Desák :             schvaľuje

                           Mgr. Ján  Dzurko :         schvaľuje

                           Juraj  Kuruc :                 schvaľuje                                                                                 
           
                           Martin Papaj  :               neprítomní, ospravedlnený, schvaľuje telefonicky 

 

3.   Zapojenie sa do výzvy : WIFI pre Teba II  
Starosta obce oboznámil poslancov s podmienkami výzvy WIFI pre Teba II.
Po krátkej rozprave dal o nej hlasovať.

Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                      Za – 4 ( Desák, Hodorová, Dzurko, Kuruc )
                                      Proti - 0
                                  Zdržali sa – 0        

Uznesenie č. 24 – 13.5.2022 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zapojenie sa do výzvy WiFi pre Teba II 

4  .     Návrh na uznesenie  
Po prečítaní návrhu na uznesenia bolo uznesenie v celom rozsahu zasadnutia schválené a podpísané
členmi návrhovej komisie.                                                      

                                               
14.     Záver             
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  ukončil zasadanie obecného zastupiteľstva.



    
Zápisnicu vyhotovil starosta obce  Ing. Ján Hudák         .............................................

Overovatelia zápisnice:

............................................                                                  .........................................                              
        Mgr. Ján  Dzurko                                                                    Juraj  Kuruc                                          

                                                                                           


