Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konaného dňa
14. januára 2015

Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Mgr. Pavol Novák
podľa prezenčnej listiny
v počte 7
Ing. A. Pastierová, O
Ing. J. Valentík, O

Neprítomní:

ROKOVANIE
1. O t v o r e n i e
Mgr. Pavol Novák, starosta obce privítal prítomných poslancov
na rokovaní
mimoriadneho OZ. Uviedol, že mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané z dôvodu prejednania
zmeny uznesenia z minulého rokovania obecného zastupiteľstva ohľadom zabezpečenia
dotácie zo ŠFRB na novostavbu 8 nájomných bytov Nová Dedina nehnuteľnosťou. Program
rokovania tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Mgr. Pavol Novák, starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice p. Máriu Bôbovú. Za
overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Mäsiara a p. Jána Mäsiara, poslancov OZ. Do
návrhovej komisie navrhol RNDr. Máriu Bielu a p. Petra Titurusa, poslancov OZ. Tieto
návrhy boli poslancami OZ jednomyseľne schválené.
3. Zrušenie uznesenia č. 1/2015 zo dňa 9.1.2015
Starosta obce podal návrh na zrušenie uznesenia č. 1/2015 bod 10 – Prijatie bankovej
záruky vo výške 211.920,00EUR poskytnutej zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom
Hodžova 11, Žilina (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej mandátnej
zmluve na účely zabezpečenia v prospech ŠFRB počas výstavby nájomných bytov.
Obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatej bankovej záruky.
Poslanci po prerokovaní návrhu tento vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, Ing. J. Jelen, B. Juroško, Ján. Mäsiar,
Jozef Mäsiar, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2/2015-MOZ;

4. Návrh na schválenie zabezpečenia novostavby 8 nájomných bytov Nová Dedina
nehnuteľnosťou
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Starosta obce vysvetlil poslancom dôvod, že pre podanie žiadosti na ŠFRB sa napokon
rozhodol ručiť nehnuteľnosťou a to budovou základnej školy. Uviedol, ak by sa ako záruka
poskytla budova základnej školy, bude to lacnejšia altenatíva oproti bankovej záruke. Už
začal podnikať potrebné kroky ohľadom ohodnotenia nehnuteľnosti a poistenia objektu.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí a určuje spôsob zabezpečenia záväzku nehnuteľnosťou
základnej školy, parc. Č. 42/1, k.ú. Tekovská Nová Ves, LV č. 1.
Poslanci po prerokovaní návrhu tento vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, Ing. J. Jelen, B. Juroško, Ján. Mäsiar,
Jozef Mäsiar, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2/2015-MOZ;

5. Návrh na uznesenie
Peter Titurus, člen návrhovej komisie, predniesol návrh na uznesenie, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, Ing. J. Jelen, B. Juroško, Ján. Mäsiar,
Jozef Mäsiar, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2/2015-MOZ;

5. Z á v e r

Mgr. Pavol Novák, starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a mimoriadne
rokovanie OZ ukončil.

Mgr. Pavol Novák
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ján Mäsiar, poslanec OZ
Jozef Mäsiar, poslanec OZ

Zapisovateľka: Mária Bôbová
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