Uznesenie č. 5/2013
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.10.2013 v Tomášove

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove

A: berie na vedomie
1. Informáciu starostu o ponukách bánk k zabezpečeniu financovania akcie rekonštrukcie
verejného osvetlenia.
B: schvaľuje
1. Rekonštrukciu verejného osvetlenia obce Tomášov
2. Prijatie termínovaného úveru (Municipálneho úveru – Klasik) vo výške 38 700,00€,
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, za účelom
financovania investičných potrieb obce, t. j. na repasáciu pouličného osvetlenia .
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na
rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
3. Prenájom pozemku pre firmu MTG TRANSPORT s.r.o. za účelom recyklácie
stavebného odpadu, za predpokladu, že spoločnosť garantuje dodržanie všetkých
právnych predpisov pri prevádzkovaní ako napríklad hlučnosť a prašnosť. Ide
o pozemok p. č. 1294/2 k. ú. Tomášov, o výmere 1500m2.
4. Zmenu termínu verejného zasadnutia OZ z 4. 11. 2013 na deň 11. 11. 2013, ktorý sa
bude konať o 18:00 hodine v kultúrnom dome.
C: Zruší
1. Uznesenie č. 4/2013 OZ a nahradí ho uznesením č. 5/2013 odsek B bod 1.

Jozef Szalay
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