Návrh na uznesenie
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí
dňa 22.11.2021 prerokovalo a
schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 638/2021
zo dňa 22.03.2021 takto:
text uznesenia :
Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 30.000,00 eur zo strany Mesta
Bánovce nad Bebravou, ktoré zaplatí na účet TSK v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti
zámennej zmluvy uzavretej na základe schváleného uznesenia.
Súčasne sa Mesto Bánovce nad Bebravou zaväzuje rozdiel v hodnote majetku určeného
na zámenu vo výške 132.560,38 eur zabezpečiť ako investíciu do rekonštrukcie striech
budov (telocvičňa, škola, internát), ktoré sú v havarijnom stave v zmysle krycieho listu
rozpočtu v eur vypracovaného spoločnosťou CENEKON, a.s., Einsteinova 11, Bratislava
je minimálna výška investície na odstránenie havarijného stavu striech budov 144.756,46
eur) do 31.12.2022.
sa nahrádza textom, ktorý znie:
Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 30.000,00 eur zo strany Mesta
Bánovce nad Bebravou, ktoré zaplatí na účet TSK v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti
zámennej zmluvy uzavretej na základe schváleného uznesenia.
Súčasne sa Mesto Bánovce nad Bebravou zaväzuje rozdiel v hodnote majetku určeného
na zámenu vo výške 132.560,38 eur zabezpečiť ako investíciu do rekonštrukcie striech
budov (telocvičňa, škola, internát), ktoré sú v havarijnom stave (v zmysle krycieho listu
rozpočtu v eurách vypracovaného spoločnosťou CENEKON, a.s., Einsteinova 11,
Bratislava je minimálna výška investície na odstránenie havarijného stavu striech budov
144.756,46 eur) do 31.12.2022.
Ak Mesto Bánovce nad Bebravou nesplní podmienku uvedenú v predchádzajúcom
odseku, TSK má voči Mestu Bánovce nad Bebravou nárok na zmluvnú pokutu vo výške
rozdielu medzi sumou 132.560,38 eur a vynaloženej investície Mesta Bánovce nad
Bebravou do 31.12.2022, splatnú v lehote 30 dní od jej uplatnenia. V prípade
neuhradenia zmluvnej pokuty v lehote splatnosti vzniká TSK nárok na odstúpenie od
zmluvy. Výšku vynaloženej investície ku dňu 31.12.2022 je Mesto Bánovce nad
Bebravou povinné TSK preukázať v lehote do 31.01.2023, pričom TSK si vyhradzuje
právo deklarovanú výšku investície Mestom Bánovce nad Bebravou rozporovať.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej posledného zverejnenia
zmluvnou stranou, ktorá je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
V ostatnej časti zostáva toto uznesenie nezmenené.

