
UZNESENIA  

z 4. plánovaného zasadania OZ obce Vyšné Ladičkovce, konaného dňa 

01.08.2022 v kancelárií starostky obce obecného úradu 

 

Zoznam uznesení:  

Uznesenie č.: 30-01/08-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

schvaľuje p r o g r a m  rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č.: 31 – 01/08-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

Za overovateľov zápisnice schvaľuje : Petra Macka a Michala Kiaša 

 

Uznesenie č.: 32 – 01/08-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

                                                                 schvaľuje  

prijatie úveru vo výške 21 987,07 EUR poskytnutého zo strany  

Prima banka Slovenská republika, IČO : 31 575 951, IĆ DPH:  

Slovenská republika, IČO: 31 575 951, 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  

termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu : 

 Modernizácia kultúrneho domu vo Vyšných Ladičkovciach 

 

 

 

 



 

Uznesenie č.: 33 – 01/08-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

                                                   schvaľuje 

 

prijatie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“)  vo výške 23 000 Eur 0,00 EUR 
             

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 

 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, 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.  

 
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 30.05. 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. 

 

 

Overovatelia uznesení   :  Peter Macko      .............................................. 

 

                                            Michal Kiaš       .............................................. 

 

 

Starostka obce :     Martina Bobaľová           .............................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 


