ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 03. 06. 2016

Prítomní:

Ing. Radomír Drška, Ing.. Monika Kandráčová, Karol Pittroff
PaedDr. Jozef Tomko,

Neprítomní:

Pavol Behun, Michal Duda, MUDr. Jozef Petrik

Program zasadnutia OZ:
1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Návrh na schválenie municipálneho úveru
3. Návrh na uznesenie, záver
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí zvolanom k jedinému bodu,
ktorý je potrebné urýchlene schváliť a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné, keďže zo 7 poslancov sú prítomní 4. Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
Karol Pittroff a PaedDr. Jozef Tomko. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing.
Monika Kandráčová a Ing. Radomír Drška.
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 42/2016

2. Návrh na schválenie municipálneho úveru
Starosta obce predložil návrh na schválenie čerpania municipálneho úveru – superlinka vo
výške 30 000 € od Prima banky. Úver je potrebný na preklenutie obdobia letných mesiacov,
kedy sú nízke podielové dane, ktoré nepostačujú na krytie všetkých nákladov obce. Keďže
schvaľovanie úveru trvá dlhší čas, je potrebné otázku úveru schváliť urýchlene.
Hlasovanie: za: 4 proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 43/2016

Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 03. 06. 2016.
Starosta obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.

Uznesenia č.42/2016 a 43/2016 tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Ing. Radomír Drška
Ing. Monika Kandráčová

.....................................
....................................

----------------------------------František Lopašovský
starosta obce

Zapisovateľka: Bc. Viera Sinčáková ..............................

ZÁVERY
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 03. 06. 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie. Karol Pittroff, PaedDr. Jozef Tomko
2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Radomír Drška, Ing. Monika Kandráčová

Uznesenie č.43/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Čerpanie municipálneho úveru – superlinka vo výške 30 000 (tridsať tisíc) € od Prima banky.
.

Overovatelia:

Ing. Radomír Drška

......................................

Ing.. Monika Kandráčová

.....................................

-------------------------------------František Lopašovský
starosta obce

