Uznesenia mimoriadneho MZ zo dňa 18.1.2011
Uzn.č. 1/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Milan Jesenský, Vojtech
Buchta, Ing. Mária Goreková, overovateľov zápisnice Miroslav Capek a Pavol Targoš.
Uzn.č. 2/2011 - MZ schvaľuje:
- výstavbu nájomného Bytového domu BD 8 b.j. č.7 BD 8 b.j. č.8, BD 8 b.j. č.9
- spôsob financovania 75% úver zo ŠFRB (829 800,- €) a 25% dotácia z MDVRR SR
(276 600,- €) a vlastné zdroje mesta
- vyčleniť vlastné zdroje mesta na predmetnú stavbu v potrebnej výške
- priatie podmienok na poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu stanovené v
§11 ods. 1 písm. a) zákona 443/2010 Z.z.
- výstavbu Technickej vybavenosti k Bytovým domom
- spôsob financovania 50% dotácia z MDVRR SR a minimálne 50% vlastne zdroje mesta
- vyčleniť vlastné zdroje mesta na predmetnú stavbu v potrebnej výške
MZ súhlasí s:
- predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a s výškou požadovaného úveru
- predložením žiadosti na MDVRR SR o získanie dotácie
- prerozdelením rozpočtu roka s tým, že po pridelení prostriedkov budú do príjmových
a výdavkových položiek zahrnuté dotačné a úverové čiastky súvisiace s financovaním
výstavby predmetných BD
- mesto sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru vrátane úroku počas celej doby
jeho splatnosti
- súhlasí so spôsobom zabezpečenia záväzku bankovou zárukou
- súhlas s nájomným charakterom bytov po dobu 30 rokov (počas trvania zmluvného vzťahu)
- súhlasí aby do rozpočtu mesta na rok 2011 bola zapracovaná 3-mesačná splátka na splácanie
úveru poskytnutého zo ŠFRB
MZ poveruje primátora mesta:
- zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb Bytových
domov a technickej vybavenosti k BD
- predložením žiadosti na ŠFRB na získanie úveru a na MDVRR SR na získanie dotácie.
Uzn.č. 3/2011 – MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 829.800 €.
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 829.800 € poskytnutého zo strany DEXIA banky 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,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
„ Bytový dom 8 b.j. – č.7, č.8, č.9“
S podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
formou ROP.
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.

Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej
úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
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