
Z Á P I S N I C A  
  

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Devičanoch zo dňa 11.05.2021 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka   

  

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Miroslav Slížik, Pavol Zachar, Vladimír Homoľa 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:  0   

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:   0 

Ostatní prítomní:  kontrolór obce Mária Šimková 

  

NÁVRH  PROGRAMU   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 za účelom predfinancovania nenávratného 

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

6./Záver.   

                                                          

1. Otvorenie  zasadnutia  

      

Starostka obce Ing. Dana Lančaričová  privítala poslancov a otvorila  zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Devičanoch.  Konštatovala, že  z celkového počtu 5 poslancov je prítomných 

5 poslancov, teda zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení je uznášania schopné.   

   

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice  

  

Starostka obce  Ing. Dana Lančaričová  určila  zapisovateľku  Mgr. Miroslavu Balážovú 

a navrhla overovateľov zápisnice Ing. Libora Chmelničného ( zástupcu  starostky 

obce ) a Pavla Zachara ( predseda ekonomickej komisii ) 

Obecné zastupiteľstvo v Devičanoch  s c h v á l i l o   zapisovateľku Mgr. Miroslavu 

Balážovú a overovateľov zápisnice  Ing. Libora Chmelničného a Pavla Zachara  

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

                                 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ  

  

Starostka obce oboznámila poslancov OZ s návrhom programu a vyzvala poslancov na 

predloženie ďalších návrhov na doplnenie alebo zmenu programu.  

Keďže nebol prednesený žiadny doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh programu, starostka 

obce dala hlasovať za jeho schválenie.   

1./Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

2./Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3./Schválenie programu zasadnutia OZ. 



4./Schválenie úveru  pre obec z Prima banky za účelom predfinancovania nenávratného 

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

6./Záver.   

                                                          

Obecné zastupiteľstvo schválilo  program: 

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

 

4.  Schválenie úveru  pre obec z Prima banky za účelom predfinancovania nenávratného 

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

 

      Obecné zastupiteľstvo  obce Devičany prerokovalo schválenie municipálneho úveru vo 

forme dlhodobého termínovaného úveru z Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova č.11, 010 11 

Žilina , IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541 na predfinancovanie nenávratného 

finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo výške 137.373,79 

EUR  „ Zmena jestvujúcej budovy na športové šatne“ za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve. 

Obecné zastupiteľstvo 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  

 

5. Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom  za  ich účasť  a  zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Devičanoch  ukončila.  

  

V Devičanoch, dňa 11.05.2021  

Zapísala:  Mgr. Miroslava Balážová       

 

                                                                           

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

      Ing. Dana Lančaričová                                         

starostka obce         

  

 

  

 Overovatelia: 

 Ing. Libor Chmelničný ............................... 

 Pavol Zachar........................................ 



  

  

  

  

  


