Zápisnica
z prvého mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stankovany, ktoré sa konalo
21.februára 2012
________________________________________________________________________
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. A. Zmluva o úvere č. 30/AUOC/2012 medzi Slovenskou sporiteľňou,
a.s. a Obcou Stankovany zo dňa 22.02.2012
B. Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č.
30/AUOC/2012-ZZ/1 a Dodatok k Zmluve o bežnom účte medzi
Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Obcou Stankovany zo dňa 22.02.2012
4. Zmluva o spolupráci medzi Centrálnym obstarávateľom – záujmové
združenie právnických osôb, 038 48 Turček 123 a Obcou Stankovany, 034 92 Stankovany 133
na obstaranie zabezpečenia komunálnych služieb formou verejného obstarávania zo dňa
08.02.2012.
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver
Starosta obce p. Rudolf Baleja informoval prítomných, že priebeh zasadnutia OZ bude nahrávaný na
diktafón.
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Rudolf Baleja, ktorý ho zvolal
z dôvodu naliehavosti telefonicky. Účasť prisľúbili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že dnešného mimoriadneho zasadnutia sa zúčastňujú všetci pozvaní poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Rudolf Baleja predniesol návrh na overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Zapisovateľ: JUDr. Vladimír U r b a n
Overovatelia zápisnice: Joachim Fúra, Ján Buliak
Návrhová komisia: Milan Matejík, predseda a členovia Jana Vojtečeková a Pavol Lucký
3. Zmluva o úvere č. 30/AUOC/2012
Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 30/AUOC/2012-ZZ/1 a Dodatok
k zmluve o bežnom účte na dofinancovanie Agroturistického centra regiónu Stankovany
Starosta obce p. Rudolf Baleja informoval prítomných o obsahu zmlúv medzi Slovenskou
sporiteľňou, a.s., Bratislava a Obcou Stankovany na prijatie návratného financovania vo výške
120.000,- € na dostavbu Agroturistického centra regiónu Stankovany.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch Uznesením č. 10/2011, bod 11 D zo dňa 14. decembra
2011 schválilo úverovú ponuku Slovenskej sporiteľne, a.s., Ružomberok, odporučilo starostovi obce
uzatvoriť zmluvu na poskytnutie dlhodobého úveru na čiastku 120.0000,- € s dobou splatnosti 10
rokov, s úrokovou sadzbou od 3,40 % a s celkovou výškou úrokov za obdobie splatnosti 20.570,- €
a spracovateľským poplatkom 600.- €.

Slovenská sporiteľňa, a.s. v súčasnosti predložila návrh zmluvy, podľa ktorej sa skracuje
splatnosť úveru z 10 rokov na 8 rokov a výška úrokov sa znižuje z 20.400,- € o 2.160,- € a bude činiť
18.240,- €.
Zostáva v platnosti Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov
financovania zo dňa 21.11.2011.
Starosta obce navrhuje zrušiť citovanú časť Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2011 bod
11 D, ods. a.); b.) a odporúča schváliť zmluvy predložené na dnešnom obecnom zastupiteľstve.
4. Zmluva o spolupráci medzi Centrálnym obstarávateľom – záujmové združenie
právnických osôb a Obcou Stankovany na obstaranie zabezpečenia komunálnych služieb
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s obsahom vyššie uvedeného materiálu a poznamenal,
že obec má povinnosť ako verejný obstarávateľ pre účely dosiahnutia hospodárnosti a transparentnosti
aj vo veci zabezpečenia komunálnych služieb zabezpečovať poskytovateľa verejným obstarávaním.
Preto navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby súhlasilo so Zmluvou o spolupráci s Centrálnym
obstarávateľom – záujmové združenie právnických osôb, 038 48 Turček 123.
5. Diskusia
Samostatná diskusia prebiehala počas prejednávaných bodov programu.
6. Schválenie uznesenia
Návrh Uznesenia č. 1/2012 zo dňa 21.02.2012 predniesol predseda návrhovej komisie p.
Milan Matejík.
7. Záver
Starosta obce p. Rudolf Baleja poďakoval prítomným poslancom, hlavnej kontrolórke obce
a pracovníčke OcÚ za účasť a mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal JUDr. Vladimír U r b a n
Overovatelia: Joachim Fúra
Ján Buliak

Rudolf Baleja
starosta obce

V Stankovanoch, 21. februára 2012

