
Uznesenie č. 7/2009 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čechynciach 

dňa 6.11.2009 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach 

1. b e r i e    n a   v e d o m i e : 

       a) informácie o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

       b) informácie o podaných žiadostiach o dotácie, 

       c) informácie o podanej žiadosti na biskupský úrad, 

       d) informácie o výstavbe infraštruktúry v lokalite Krátke, 

       e) žiadosť Miroslava Solčanského, Jána Hornáčeka a Ing. Ivana Hachera o súčinnosť 

           obce pri výstavbe infraštruktúry 

  

2. s c h v a ľ u j e : 

       a)   Vyzvať firmu Slovizol s.r.o. Nitra ohľadom plnenia podmienok stanovených obcou  

  za prítomnosti starostu obce a komisie vytvorenej z bývalých vlastníkov pozemkov  

             a z poslancov obecného zastupiteľstva. 

a) Prijatie Dexia Komunál univerzálneho úveru vo výške 33 000,- € poskytnutého zo  

strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská 

republika, IČO: 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísané v obchodnom registri 

Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe  

každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec  

vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem  

finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je  

oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.5.  

daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou  

a novou výškou úveru obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu  

bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej  

úverovej zmluve. 

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu: 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky  

na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

Alternatíva pre ostatné prípady: 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade, ak na základe prehodnotenia 

vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu  

úverovéhovzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v  

príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky  

za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

b) Zaradiť prehodnotenie územného plánu obce Čechynce do programu obecného  

zastupiteľstva keď bude známy výsledok rokovania s firmou Slovizol s.r.o. 

c) Odpredaj nehnuteľnosti v kat.úz. Čechynce parc.č. 911/2 a 911/3 žiadateľom  

Alexandrovi Némethovi, bytom Nitrianska 348/130, Čechynce v pomere ½-ina  

a Andrei Vargovej s manželom Danielom Vargom, obaja bytom Cirkevná 309/12, 

Čechynce a Radoslavovi Némethovi s manželkou Andreou Némethovou, obaja bytom  

Golianovo 194 v pomere ½-ina za 1,-€ s tým, že  všetky náklady s prevodom budú  

hradiť kupujúci.  
               



                                                                       -2- 

 

 

3.z a m i e t a : 

         návrh p. Vencela Németha na vysporiadanie pozemku zo dňa 16.9.2009, ktorý bol 

         adresovaný advokátke obce JUDr. Dagmar Danóciovej. 

 

 

 

V Čechynciach 6.11.2009 

 

 

 

 

                                                                                                     Vendelín Száraz 

                                                                                               Starosta Obce Čechynce 

  

 

 


