Zápisnica č. 4 z mimoriadneho verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 12.08.2020 v zasadačke OÚ Kaplna.

Prítomní poslanci : 6
Neprítomný poslanec : Jozef Sarmír – ospravedlnený
1. Zahájenie schôdze:
Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a navrhovateľa uznesení:
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení: Walter Wiesner
3. Určenie overovateľov uznesení : Katarína Hradská
Anna Smrtičová
4. Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 7/2020 – splnené
5. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1039/2020/D/ZM .
K poskytnutiu úveru je nutný súhlas obecného zastupiteľstva so zabezpečením úveru
podľa zmluvy o úvere, vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka
a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi
Dlžníkom a Veriteľom. Poslanci prijali uznesenie.
6. Zmena rozpočtu so zapracovaním požadovaného úveru v príjmovej časti.
Pre úver je potrebné upraviť a schváliť rozpočet na rok 2020 v príjmovej časti vo
výške 140.000 eur čo predstavuje výšku úveru.
7. Správa audítora za rok 2019.
Poslanci mali zaslanú správu audítora za rok 2019 na oboznámenie a odsúhlasenie.
8. Žiadosti.
Na obecný úrad nebola doručená žiadna písomná žiadosť.
9. Diskusia.
Diskusia prebiehala v rámci požadovaných dokladov pre VÚB.
10. Prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 8/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením úveru vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky č. 1039/2020/D/ZM obce
a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
uzavretej medzi obcou Kaplna a VÚB bankou.
Za :

6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 9/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu za rok 2020
v príjmovej časti vo výške 140.000 eur čo predstavuje výšku
požadovaného úveru.
Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 10/2020- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého
audítora z účtovnej závierky k 31.12.2019.
Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa :0

11. Záver.
Mimoriadne zasadnutie ukončil starosta a poďakoval za účasť.
V Kaplne 12.08.2020
Zapisovateľka: Jana Zadubanová

__________________________

Overovatelia zápisnice : Katarína Hradská

__________________________

Anna Smrtičová

Starosta : Vladimír Vittek

__________________________

__________________________

