Četvrtak, 1. travnja 2021.

SLUŽBENE NOVINE

33.
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 7. Pravilnika
o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09. i 139/10.) i članka 34. Statuta
Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo”, broj
3/18., 2/20. i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na
47. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, donijelo je
Odluku o zaduženju Općine Viškovo za refinanciranje
dugoročnih kredita
Članak 1.
Odobrava se zaduženje Općine Viškovo kod Erste banke
d.d., Rijeka uzimanjem dugoročnog kunskog kredita bez
valutne klauzule u iznosu do 2.857.000,00 kn u svrhu refinanciranja dva dugoročna kredita po Ugovorima zaključenim sa Slatinskom bankom d.d., Slatina, s ciljanim datumom početka refinanciranja od 1. svibnja 2021. godine,
pod sljedećim uvjetima:
–– iznos glavnice kredita za refinanciranje: ukupno do
2.857.000,00 kuna
–– namjena kredita: - refinanciranje dijela kredita po
Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenom 20.
prosinca 2013. godine sa Slatinskom bankom d.d.,
Slatina na iznos od 8.555.000,00 kn za financiranje
izvršenih kapitalnih ulaganja, prema stanju duga nedospjele glavnice na dan 30. travnja 2021. godine u
iznosu do 2.197.000,00 kn
–– refinanciranje dijela kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenom 27. prosinca 2013. godine sa Slatinskom bankom d.d., Slatina na iznos od
2.475.000,00 kn za financiranje izvršenih kapitalnih
ulaganja, prema stanju duga nedospjele glavnice na
dan 30. travnja 2021. godine u iznosu do 660.000,00
kn
–– kamatna stopa: 0,7% godišnje, fiksno
–– rok otplate: do 31. prosinca 2023. godine u jednakim
mjesečnim ratama
–– naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava: bez naknade
–– naknada za prijevremenu otplatu glavnice: bez naknade
–– instrumenti osiguranja kredita: zadužnica Općine
Viškovo

Stranica 231 – broj 8.

Članak 2.
Ovlašćuje se Općinska načelnica da po dobivanju odgovarajuće suglasnosti za zaduženje zaključi ugovor o kreditu
sa Erste bankom d.d., Rijeka.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
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