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a to v prospech financujúcej banky.........................na účely zabezpečenia úveru, ktorým
plánuje spoločnosť Teplico, s.r.o. zabezpečiť vlastné zdroje :financovania na realizáciu
projektu Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I. etapa - Horné
Rakovce za nasledovných podmienok:
- Záložné právo sa zriadi v prospech záložného veriteľa: ....................... z titulu
zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa, ktorá môže vzniknúť v dôsledku
nesplácania úveru prijatého na účely zabezpečenia financovania vlastných zdrojov
Teplico, s.r.o. ako prijímateľa na realizáciu projektu s názvom: ,,Modernizácia
rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice - L etapa - H. Rakovce"
- Do doby opätovného prerokovania zálohu bude zo strany spoločnosti Teplico, s.r.o.
určená financujúca banka, bankou schválený predmet zálohu a určená jeho celková
hodnota.
- Do doby opätovného prerokovania bude k dispozícii Záložná zmluva.
Predmetom projektu je zveľadenie majetku mesta Turčianske Teplice, takže aj
zabezpečenie záložným právom by malo byť prioritne majetkom mesta Turčianske
Teplice.
-

Mesto Turčianske Teplice nemusí investovať do projektu vlastné prostriedky. Budú
použité prostriedky EU a SR a tiež vlastné zdroje Teplico s.r.o. a celú organizáciu rieši
Teplico, s.r.o. a v nemalej miere aj A.En. Gas a.s.
Spoločnosť A.En. Gas a.s., ako spoločník, ponúka zaradiť medzi záložné právo aj svoj
obchodný podiel v spoločnosti Teplico, s.r.o., čo je tiež dôkazom toho, že uvedenému
projektu verí a taktiež verí, že budú splnené všetky podmienky projektu a jeho
financovania a teda záložné právo sa uplatňovať nebude.

Celková vyčíslená suma, ktorú je potrebné zabezpečiť pre financujúcu banku predstavuje
finančnú čiastku: minimálne 392 703,08 €
C) ukladá
Mestu Turčianske Teplice, v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a zverejniť zámer, resp. zabezpečiť zverejnenie zámeru
obvyklým spôsobom minimálne na 15 dní.
Hlasovanie/ Za: 11 Proti:O
(všetkých poslancov: 13)

Zdržal sa:O

Nehlasoval: O

Zprítomných:]1

Za správnosť:
Jana Fabianová

/

Mgr. Igor Hu
primátor mes a

