
11. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 22.10.2012 

 

 

Uznesenie č. 82/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b)schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

za overovateľov p. Miloša Junasa a Miloša Podmajerského.  

                                                                            Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

 

 

Uznesenie č. 83/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky, p. E. Maňákovej, na prijatie úveru od Prima banky Slovensko 

a.s. na dofinancovanie prác na Vstupnom verejnom priestranstve Podbranč – Majeričky.  

                                                                                 Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa - 0 

 

 

Uznesenie č. 84/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

prijatie úveru vo výške 80.000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., 

so sídlom: Hodžova 1, 010 11  Žilina, SR, IČO:31575951, 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, s možnosťou 

opakovanej prolongácie zmluvy, 

vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínový úver, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu: Vstupný verejný priestor Podbranč – Majeričky  

s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskeho spoločenstva na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku  č.TT00727  uzatvorenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava  na 

realizáciu projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. 

Zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom 

zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista 

blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky 

banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na 

dlhodobý termínový úver.  

                                                                               Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

 



Uznesenie č. 85/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí s podaním žiadosti na Enviromentálny fond na vybudovanie zberného dvora.  

                                                                              Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0  

 

 

Uznesenie č. 86/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

prolongáciu úveru Dexia Komunál Eurofondy úver – Úverová linka vo výške 70.000,– EUR 

o 1 rok na spolufinancovanie a predfinancovanie investičného projektu č. 22410520030 –

„Obnova československé vzájemnosti Podbranč – Rousínov“. 

Zároveň schvaľuje ručenie za tento úver formou blankozmenky.  

                                                                                 Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 


