
Z á p i s n i c a   č. 6

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Melčice – Lieskové konaného dňa 23.08.2011 
o 19.00 hodine v zasadačke Obecného úradu

Prítomní : Ing. Miroslav Matiáš – starosta obce

     Jozef Hulvák, Ing.Jozef Gašpar, Igor Kotásek, Mgr.Ľubomír Matiaš, 
     Ing.Anna Michaličková, Ľuboš Mizerák, Ľubomír Plesnivý, Ing.Ján Remenec

      Ing. Viera Šebeňová – hlavná kontrolórka

Neprítomný : Vladimír Biras

Občania  :  Ing. Viera Hladká

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav Matiáš. 
Privítal  prítomných  poslancov.  Konštatoval,  že  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  poslancov 
obecného zastupiteľstva, takže je uznášania schopné.

Za overovateľov určil : Ľubomíra Plesnivého a Ing. Annu Michaličkovú

Písaním zápisnice určil : Ing. Vieru Šebeňovú

Predložil nasledovný bod programu :

1. Návrh na zvýšenie úverového rámca preklenovacieho úveru obce Melčice-Lieskové v banke 
VÚB na prefinancovanie „Rekonštrukcie ZŠ s MŠ“ financovanej z fondov EU o položku 
„Telocvičňa“  celkovej sume príspevku 635 080,39 € a schválenie ručenia za úver.

Poslanci žiadali doplniť program o bod Rôzne.
Starosta obce dal hlasovať o doplnenie bodu programu.
Za : J.Hulvák, Ing.J.Gašpar, I.Kotásek, Mgr.Ľ.Matiaš, Ing.A.Michaličková,

Ľ.Mizerák, Ľ.Plesnivý, Ing.J.Remenec
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Pokračovalo sa podľa programu.

1. Návrh na zvýšenie úverového rámca preklenovacieho úveru obce Melčice-Lieskové v banke 
VÍB na prefinancovanie „Rekonštrukcie ZŠ s MŠ“ financovanej z fondov EU o položku 
„Telocvičňa“ celkovej sume príspevku 635 080,39 € a schválenie ručenia za úver.

Starosta obce vysvetlil nevyhnutnosť zvýšenia úverového rámca. Požiadal Ing. Červeňanovú z VÚB 
banky o zvýšenie úverového rámca. Za úver by sa neručilo nehnuteľnosťami, ručilo by sa zmenkou 
za rovnakých podmienok ako pri pôvodnom úverovom rámci. 
Ing.  Jozef  Gašpar  a Ľubomír  Plesnivý  o 19.20  odišli  z rokovania  mimoriadneho  zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.
Hlavná kontrolórka  prečítala zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách § 17 ods. 6 
„Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len 
ak 

a) celková  suma  dlhu  obce  alebo  vyššieho  územného  celku  neprekročí  60  %  skutočných 



bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka“.

Bežné príjmy obce Melčice-Lieskové : 814 932,50 €
60 % bežných príjmov : 488 959,50 €
úver nemôže byť vyšší ako : 488 959,50 €

Na  základe  tohto  poslanci  konštatovali,  že  nie  je  čo  riešiť  a  skončilo  mimoriadne  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.

Ing. Miroslav Matiáš
       starosta obce

Overovatelia 

Ľubomír Plesnivý

Ing. Anna Michaličková

Zapísala : Ing. Viera Šebeňová


