
        Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach  
                                          zo dňa 04.04.2019

Uznesenie č. 52/04042019 
OZ schvaľuje:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok
Hlasovanie: za: 7            proti: 0 zdržal sa:  0

Uznesenie č. : 53/04042019 
OZ berie na vedomie: 
Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kišš, Nagy Štefan, Attila Kišš
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 54/04042019 
OZ schvaľuje :
Overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Czabány, Pavol Puss
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 55/04042019 
OZ nesúhlasí: 
So  žiadosťou  Ivany  Mácsaiovej,  bytom  Ružová  2,  Andovce  o zníženie  kúpnej  ceny  za
pozemok  vo  vlastníctva  obce,  parc.  č.  974/435  –  ostatné  plochy  schválenej  uznesením
obecného zastupiteľstva č. 43/28032019
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 56/04042019 
OZ schvaľuje: 
Nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejného obstarávania – prieskumu trhu na zákazku
„ Údržbu verejnej zelene v obci Andovce „ na používanie kosačiek značky Stiga a John Deere
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 57/04042019 
OZ schvaľuje :
Ukončenie Zmluvy o investičnom úvere uzatvorenej so Slovenskou záručnou a rozvojovou
bankou a.s. Štefánikova 27, Bratislava za podmienok stanovených v Zmluve o investičnom
úvere uzatvorenej medzi Obcou Andovce, v zastúpení bývalou starostkou obce a Slovenskou
záručnou a rozvojovou bankou, Bratislava a.s.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 58/04042019  
OZ ruší: 
Uznesenie  č.  49/28032019  a 50/28032019  zo  dňa  28.03.2019  ohľadom  navýšenia
kontokorentného úveru a prijatia investičného úveru vo výške 80.000,00 € na „Rekonštrukciu
Obecného úradu Andovce.“
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa:  0

Uznesenie č. 59/04042019  
OZ prerokovalo : 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navýšenie kontokorentného úveru zo sumy



25.000,00 € na 50.000,00 € a prijatie návratného zdroja financovania – investičného úveru vo
výške 108.000,00 € na financovanie investičnej akcie obce „ Rekonštrukcia Obecného úradu
Andovce  „  a súvisiace  výdavky  so  zabezpečením  úveru  blankozmenkou  v prospech  OTP
Banka Slovensko
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa : 0 

Uznesenie č. 60/04042019  
OZ berie na vedomie: 
Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k prijatiu  investičného  úveru  vo  výške  108.000,00  €  na
investičnú akciu „ Rekonštrukcia Obecného úradu Andovce „ a k navýšeniu kontokorentného
úveru z 25.000,00 € na 50.000,00 €.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 61/04042019 
OZ schvaľuje : 
1./ navýšenie kontokorentného úveru z 25.000,00 € na 50,000,00 €
2./ prijatie investičného úveru vo výške 108.000,00 €  na financovanie investičnej akcie obce 
     „ Rekonštrukcia Obecného úradu Andovce“ z OTP Banka Slovensko a.s.
3./ zabezpečenie prijatého investičného úveru blankozmenkou v prospech OTP Banka 
     Slovensko a.s.
4./ zmenu rozpočtu obce ohľadom prijatia investičného úveru a navýšenia kontokorentného 
     úveru  obce  v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa:  0 

V Andovciach, dňa 04.04.2019

 Peter P u s s 
             starosta obce

Overovatelia : 

Miroslav Czabány .................................................... 

Pavol Puss .....................................................


