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ZBIERKA UZNESENÍ 
na 9. mimoriadne obecné zastupiteľstvo v Brutoch 

konané dňa 18. 09. 2015 od 17:00 hod 
 
 
Uznesenie č. 49/18092015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brutoch 
 
A) s c h v a ľ u j e 
program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
B) b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: Mgr. Boglárka Tóth a Karola Bartal 
 
(Za: K. Bartal, K. Bogyó, Ing. Kóta, Mgr. B. Tóth, R. Vargová, M. Szűcs, T. Zvoncsár Proti: 0, 
Zdržali sa: 0) 
 
V Brutoch, dňa 18. 09. 2015 
 
 
         Ing. Alexander HUBAČ 
                  starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 50/18092015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brutoch 
 
s c h v a ľ u j e  
prijatie úveru zo Všeobecnej úverovej banky a. s. so sídlom:  
 
Všeobecná úverová banka 
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava 25 

Identifikačné čísla a kódy banky: 
IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 
IČDPH: SK7020000207 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B 
vo výške 85 358,00 €, slovom: osemdesiatpäťtisíctristopäťdesiatosem EUR a nula Eurocentov 
dobou splatnosti 31. 03. 2016, za účelom financovania oprávnených nákladov projektu s 
kódom 340NR1502816 „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných 
priestoroch pre obec Bruty“ (ďalej len Projekt), na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len Riadiaci orgán), dňa 07. 09. 2015 zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) číslo NR02816 (ďalej len 
Zmluva o NFP) v rámci programu Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, kód výzvy 
2015/PRV/37, opatrenie č. 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí: 
 

a) Schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením vlastnej blankozmenky Obce ako Dlžníka a 
podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi Veriteľom 
a Dlžníkom. 
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b) Súhlasí s úpravou rozpočtu v príslušných kapitolách príjmov a výdavkov súvisiacich 
s prijatím a splatením úveru a jeho príslušenstva o poveruje starostu na podpis zmluvnej 
dokumentácie spojenej s úverom a zabezpečením úveru.  

 
 
 (Za: K. Bartal, K. Bogyó, Ing. Kóta, Mgr. B. Tóth, R. Vargová, M. Szűcs, T. Zvoncsár Proti: 0, 
Zdržali sa: 0) 
 
V Brutoch, dňa 18. 09. 2015 
 
 
 
         Ing. Alexander HUBAČ 
                  starosta obce 
 


