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U Z N E S E N I A    
 
z 1.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Hvozdnici konaného 

dňa 27. februára 2019 
 

UZNESENIE M1.1 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici  s ch v a ľ u j e  program zasadnutia. 
 
Hlasovanie:  
/za 7 - Mgr. Peter Cedzo, Viktor Gajdoš, Bc. Michal Chlebina, Ing. Miroslav Minárik, PhD., 
Ing. Filip Pastorek, PhD., Ing. Martin Radvan, Kamila Rumanová 
proti  0 
zdržal sa 0 
 
UZNESENIE M1.2 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici  s ch v a ľ u j e : 

 
1, Zmluvu o dielo uzatvorenú medzi obcou Hvozdnica IČO 00648922 a firmou KDD ART, 
s.r.o. , IČO 50316303 na predmet zhotovenie diela " Bytový dom 2 x 18 b. j. A, B + TV 
Hvozdnica" vo výške 1 807 127,52 Eur, na základe verejného obstarávania, zadávaní 
podlimitnej zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktorej Výzva na 
predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 18/2018 dňa 25. 
01. 2018 pod zn. 1356 - WYP.  
 
 
2, Investičný zámer obce realizovať stavbu - výstavba nájomného bytu v bytovom dome (účel 

U 613) a prislúchajúcej technickej vybavenosti (účel U 6103) " Bytový dom  18b.j. A + 
TV Hvozdnica" v zmysle Zmluvy o dielo  zo dňa 27.02.2019 vo výške 908 128,76 Eur. 
Z toho BD 801 248,76 Eur a TV 106 880,- Eur. Realizovanej na základe stavebného 
povolenia č. 21/2019 zo dňa 23.01.2019. 

 

  

výmera 
Oprávnené 

náklady stavby   
v eurách 

k  tomu   výška Úver výška dotácie 

vlastné 
zdroje   náklady na 

projektové 
práce 

Oprávnené 
náklady stavby 
+ TV v eurách 

Bytový dom 
úver ŠFRB                 

60% 

technická 
vybavenosť 

Bytový dom                             
40% 

technická 
vybavenosť 

m2/bm 

  

Bytový dom A 853,69 792 748,76 8 500,00 801 248,76 480 740,00 X 320 490,00 X 18,76 

 Komunikácia 215 35 090,00 200,00 35 290,00 X 9 000,00 X 9 000,00 17 290,00 

Odstavná 
plocha 

225 31 660,00 200,00 31 860,00 X 6 400,00 X 6 400,00 19 060,00 

chodnik, 
kontajnery 

X 3 970,00 30,00 4 000,00 X X X X 4 000,00 

 Kanalizácia 
splaš 

8 5 600,00 100,00 5 700,00 X 1 170,00 X 1 170,00 3 360,00 

 Vodovod 120 18 680,00 150,00 18 830,00 X 8 130,00 X 10 700,00 0,00 

plyn X 5 140,00 60,00 5 200,00 X 0,00 X 0,00 5 200,00 

NN  X 5 960,00 40,00 6 000,00 X 0,00 X 0,00 6 000,00 

106 880,00 x 898 848,76 9 280,00 908 128,76 480 740,00 24 700,00 320 490,00 27 270,00 54 928,76 
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3.  Stavba ,, Bytový dom 18. A + TV ", , umiestnená na pozemku C KN parc. č. 146/66,    
a 146/65 zapísané na liste vlastníctva č. 885 v katastrálnom území Hvozdnica, obci 
Hvozdnica, okres Bytča, v spoluvlastníckom podiele 1/1. 
 
 
4. Obecné Zastupiteľstvo  súhlasí s: 

4.1 so spôsobom financovania stavby BD  
a, 60% úver zo ŠFRB splatnosť 30r. úrok 1% z účelu U 613 výstavba nájomného bytu 

v bytovom dome vo výške 480 740,00 € a   
b, 40% dotácia z MDV SR  na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania vo 

výške 320 490,00 €  a  
c, vlastné zdroje obce na dofinancovanie stavby 18,76 € 
 

4.2 so spôsobom financovania stavby TV  k BD 18 b.j.    vo výške 106 880,- € 
 
na objekt: SO komunikácie, Odstavná plocha, Kanalizácia splašková, Vodovod 
a, dotácia z MDV SR             vo výške  27 270,- Eur  
b, úver zo ŠFRB splatnosť 20r. úrok 1% z účelu  U 6103 výstavba  technickej 

vybavenosti  
             vo výške  24 700,- Eur 
c, vlastné zdroje obce na dofinancovanie stavby    vo výške  39 710,- Eur 

 
  na objekty: SO chodnik, stojisko kontajnery, plynová prípojka, NN prípojka 

vlastné zdroje obce           vo výške 15 200,- Eur 
 

- vyčleniť celkove vlastné zdroje obce na predmetné stavby v potrebnej výške min. 
54 928,76 Eur 

 
• Podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na  

-  obstaranie nájomných bytov a 
- obstaranie technickej vybavenosti v zložení SO komunikácie, Odstavná plocha, 

Kanalizácia splašková, Vodovod, podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky a  súhlasí s podmienkami  na poskytnutie 
dotácie ustanovenými vykonávaným zákonom platné v čase podania žiadosti 

 
•  Podaním žiadosti o poskytnutie podpory /úver/ na  

- obstaranie nájomných bytov a 
- technickej vybavenosti v zložení SO komunikácie, Odstavná plocha, Kanalizácia 

splašková, Vodovod, podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov a  súhlasí s podmienkami  na poskytnutie 
podpory ustanovenými vykonávaným zákonom platné v čase podania žiadosti  a  

 
   určuje spôsob zabezpečenia záväzku v prospech ŠFRB:  
prijatie  bankovej  záruky  Prima  Banky a.s.  č. 85/001/19 vo výške  
505 440,- Eur  
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 prijatím záväzku:  
• Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia 
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
• Záväzok obce zachovať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania, najmenej však po dobu 30 rokov. 
 
• Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných 
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 
• Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty vrátane pozemku prislúchajúceho 
k jednotlivým  bytom, resp. spoluvlastníckeho podielu na pozemku  prislúchajúcom 
k jednotlivým  bytom obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 
• o zapracovaní splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so   
   ŠFRB 
 
• obec sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru vrátane úroku počas celej doby   
   jeho splatnosti 
 
Obecné Zastupiteľstvo  súhlasí: 
 
- vyčleniť vlastné zdroje obce na predmetné stavby v potrebnej výške 54 928,76 Eur 
 
- súhlasí so schválením úpravy rozpočtu obce na rok 2019  vyčleniť min 3-mesačnú splátku 
novopožadovaného úveru poskytnutého zo ŠFRB  na BD 18 b.j. A vo výške 1 546 x 3 =         
4 638,- Eur 
 
- súhlasí so schválením úpravy rozpočtu obce na rok 2019  vyčleniť min 3-mesačnú splátku 
novopožadovaného úveru poskytnutého zo ŠFRB  na TV  k BD 18 b.j. A vo výške 114 x 3 = 
342,- Eur 
 
- s prerozdelením rozpočtu roka s tým, že po pridelení prostriedkov budú do príjmových 
a výdavkových položiek zahrnuté dotačné a úverové čiastky súvisiace s financovaním 
výstavby predmetného BD a TV 
 
 OZ poveruje starostu obce: 
- zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb Bytového domu 
a prislúchajúcej technickej vybavenosti k BD  
 
  
OZ poveruje starostu obce: 
- zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb Bytového domu 
a prislúchajúcej technickej vybavenosti k BD  
- predložením žiadosti na ŠFRB na získanie úveru a na MDV SR na získanie dotácie 
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Mandátnu zmluvu s Ing. Ivan Moravčík, odborne spôsobilá osoba , IČO 46 708 031 na 
predmet zmluvy – výkon činností stavebného dozoru na stavbu ,, Bytový dom 2 x 18. A, B 
+ TV Hvozdnica "  
 
 
Hlasovanie:  
/za 7 - Mgr. Peter Cedzo, Viktor Gajdoš, Bc. Michal Chlebina, Ing. Miroslav Minárik, PhD., 
Ing. Filip Pastorek, PhD., Ing. Martin Radvan, Kamila Rumanová 
proti  0 
zdržal sa 0 
 
 
 
 
 

Vo Hvozdnici  27.02.2019 

 
 
Zapísala: Kamila Rumanová.................................  
 
            
         ...............................  
         Ing. Martin Šimún 
                                                                            starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Minárik                   ................................. 
 
 
         Bc. Michal Chlebina                                  .................................. 
 
 
 
 
 
 


