
OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad Devičany č.75, PSČ 935 04 

 

 

UZNESENIE 

Z 3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Devičanoch zo dňa 11. 05.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany dňa 11.05.2021 prerokovalo:  

 

  PROGRAM   ZASADNUTIA:  

1./Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

2./Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3./Schválenie programu zasadnutia OZ. 

4./Schválenie úveru  pre obec z Prima banky Slovensko, a. s. za účelom predfinancovania 

nenávratného finančného príspevku projektu „ Zmena jestvujúcej budovy na športové šatne“. 

6./Záver.   

                                                           

Uznesenie č.13/2021 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice . 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany schvaľuje 

zapisovateľku Mgr. Miroslavu Balážovú 

a overovateľov zápisnice  Ing. Libora Chmelničného a Pavla Zachara  

Hlasovanie:    za - 5  proti - 0,   zdržali sa  - 0  

 

 

Uznesenie č. 14/2021 

K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia OZ. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany schvaľuje 

programu zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    za - 5  proti - 0,   zdržali sa  - 0  

 

Uznesenie č. 15/2021 

K bodu č.4.  Schválenie úveru  pre obec z Prima banky Slovensko, a. s. za účelom 

predfinancovania nenávratného finančného príspevku projektu „ Zmena jestvujúcej budovy na 

športové šatne“. 

obecné zastupiteľstvo Obce Devičany v súlade § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

prijatie úveru vo výške 137 373,79 EUR poskytnutého zo strany  Prima banka Slovensko, a. s. 

Hodžova č.11, 010 11 Žilina , 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   

 

 



prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý terminovaný 

úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: „ Zmena jestvujúcej budovy 

na športové šatne“, v rámci podpory projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou, poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku od PPA. 

 

Hlasovanie:    za - 5  proti - 0,   zdržali sa  - 0  

 

 

 

 

 

 

V Devičanoch dňa: 11.05.2021                                        Ing. Dana Lančaričová 

                                                                                                 Starostka obce 


