Uznesenie č. 38/2019
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
zo dňa 11.10.2019
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

V Čerhove, 11.10.2019

5 (J. Rešetár, M. Takáč, M. Gaži, M. Džupina, M. Iľko)
0
0

Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov

Uznesenie č. 39/2019
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
zo dňa 11.10.2019
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a.) plán obnovy verejnej kanalizácie vo vlastníctve obce podľa predloženého návrhu.
b.) plán obnovy verejných vodovodov vo vlastníctve obce podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

V Čerhove, 11.10.2019

5 (J. Rešetár, M. Takáč, M. Gaži, M. Džupina, M. Iľko)
0
0

Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov

UZNESENIE
z

10.

rokovania

Obecného zastupiteľstva v

Čerhove

zo dňa

prijatie úveru vo výške:
Obecné
zastupiteľstvo

v

Čerhove

11.10.2019

č.

41/2019

150 000,00 EUR

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce
schvaľuje
navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“)

150 000,00 EUR

spolu na celkovú sumu 440 000,- EUR
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.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená
tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho
roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu
bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky
z úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako
klienta bola v priebehu úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na výzvu
banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
V

Čerhove

dňa:

11.10.2019

Podpis starostu

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

5 (J. Rešetár, M. Takáč, M. Gaži, M. Džupina, M. Iľko)
0
0

Uznesenie č. 42/2019
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
zo dňa 11.10.2019
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a.) predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK
v obci Čerhov“, v rámci kódu výzvy OPLZ-P06-SC611-2019-1.
b.) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
V Čerhove, 11.10.2019

5 (J. Rešetár, M. Takáč, M. Gaži, M. Džupina, M. Iľko)
0
0
Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov

