U Z N E S E N I E č. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
02.10.2019

________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča,
2. určenie overovateľov zápisnice: Annamárie Farkas Méry a Karolíny Luzsicovej
3. správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
4. informatívnu správu o postupe obce pri predaji majetku obce,
5. pripomienky a dotazy poslancov OZ v bode 6. programu rokovania.
6. žiadosti občanov v bode 7. programu rokovania,
7. pripomienky a dotazy obyvateľov obce v bode 8. programu rokovania.

B. k o n š t a t u j e, ž e
zasadnutie je uznášaniaschopné.

C. schvaľuje
1/ Program rokovania bez doplňujúcich bodov
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Zámer predaja majetku obce
5. Schválenie investičného (preklenovacieho) úveru pre
„Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum“
6. Interpelácie poslancov
7. Žiadosti občanov a organizácií
8. Diskusia – rôzne
9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
10. Návrh uznesenia
11. Záver.

výstavbu

projektu

2/ Zámer predaja majetku obce Báč a to:
pozemok, LV č. 576 – parc.č. 96/1 (891 m2),
pozemok, LV č. 576 – parc.č. 96/5 (68 m2),
pozemok, LV č. 576 – parc.č. 96/7 ( 72 m2)
a spôsob predaja tohto majetku: na základe obchodnej – verejnej súťaže, t.j. podľa §
9a ods.1 písm. a/ zák.č. 138/1991 Zb.
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3/ Podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a príslušných ustanovení Štatútu obce Báč - § 15, ods. 2, písm. b) zo dňa 24.08.2011:
- prijatie krátkodobého investičného úveru č. 306886-2019 vo výške 150 000,- EUR,
ktorý bude poskytnutý zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B za podmienok dojednaných
v príslušnej Úverovej zmluve č. 306886-2019, s konečnou splatnosťou úveru do
30.09.2020, a to na účel predfinancovania oprávnených výdavkov projektu obce
s názvom: „Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum v obci Báč“ a
zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou obce a záložným právom
k pohľadávke z dotačného účtu vedeného v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s.,
so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420, ako i ostatnými
podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecných podmienok príslušného úveru dojednanými v
príslušnej Úverovej zmluve č. 306886-2019, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Báč
v zastúpení starostkou obce a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B.

D. poveruje obecný úrad
aby zabezpečil prípravu podkladov (podmienky) pre prevod zhora uvedeného majetku obce
na základe obchodnej verejnej súťaže (podľa ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka) do najbližšieho zasadnutia OZ.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce
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