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N á v r h   
na zmenu účelu použitia úveru 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

Predkladáme návrh na zmenu účelu použitia úveru, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom 
Uznesením č. 459/2012 na 21. zasadnutí dňa 13.12.2012, ktorým bolo schválené prijatie úveru od Slovenskej 
sporiteľne vo výške 200.000 Eur s účelom na financovanie technickej vybavenosti výstavby nájomných 
bytov a to z  dôvodu splnenia záväzku Mesta voči dodávateľovi UNISTAV spol. s r.o., Senica za práce 
vykonané na rekonštrukcii Murgašovej ulici, ktorý Mesto eviduje vo svojom účtovníctve.  

 
Touto zmenou účelu použitia úveru máme záujem vyriešiť problém neuhradených záväzkov, ktoré 

má Mesto Zlaté Moravce voči spoločnosti UNISTAV spol. s r.o. za rekonštrukciu Murgašovej ulice. 
Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnými príjmami nie je Mesto schopné tento výdavok pokryť, pričom nám 
hrozia vysoké zmluvné sankcie a úroky z omeškania, čo dlžnú sumu voči UNISTAVU spol. s r.o. iba zvýši, 
je nevyhnutné vzniknutú situáciu čo najskôr vyriešiť. Najvhodnejším a najrýchlejších riešením je 
preklasifikovanie účelu použitia úveru, ktorý už bol mestským zastupiteľstvom schválený. Na základe 
komunikácie s bankou je možné zo strany Mesta preklasifikovanie účelu použitia úveru prijatím uznesenia 
na nový účel použitia úveru. 

 
Krytie tohto výdavku bolo opakovane predkladané MsZ v návrhu na prevzatie úveru na financovanie 

investičných výdavkov, ktoré však nebolo zastupiteľstvom schválené. 
 
Záväzky voči spoločnosti UNISTAV, spol. s r.o.: 
FA za rekonštrukciu Murgašovej ulice zo dňa 06.10.2011 so splatnosťou 05.06.2012 s fakturovanou 

sumou vo výške 214.355,16 Eur. FA bola čiastočne uhradená 21.05.2012 vo výške 114.355,16 Eur. Výdavok 
bol realizovaný na základe Uznesenia č. 297/2012 zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.04.2012. Na 
úhradu výdavku sa použili prostriedky rezervného fondu vo výške 114.355,00 Eur v súlade s uznesením. 

Uznesením č. 296/2012 zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.04.2012 bola schválená zmena 
rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2012, v ktorej bolo schválené krytie výdavku na rekonštrukciu 
Murgašovej ulice vo výške 105.645 Eur z kapitálového rozpočtu. Z dôvodu nízkych kapitálových príjmov 
v roku 2012 nebol dostatok finančných prostriedkov na úhradu výdavku za Murgašovu ulicu.. 

Dňa 19.2.2013 Mesto obdržalo výzvu od firmy UNISTAV spol. s r.o. na úhradu 100.000 Eur 
v lehote 7 dní a zmluvnej pokuty 12.650 Eur s upozornením, že si inak budú oprávnený nárok vymáhať 
súdnou cestou.  

Mesto eviduje záväzok aj vo výške 112.531,92 Eur v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve 
o dielo so splatnosťou 31.3.2013. Tento výdavok nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu Mesta na rok 2013 
z dôvodu nerozpočtovania kapitálových príjmov a nedostatku zdrojov krytia kapitálového výdavku vo výške 
112.531,92 Eur z bežného rozpočtu. Bežný rozpočet pokrýva len nevyhnutné výdavky na zabezpečenie 
hlavných samosprávnych funkcií mesta. 
 

Krytie splátok istiny úveru a úrokov za schválený úver vo výške 200.000 Eur je súčasťou návrhu 
rozpočtu na rok 2013. 
 
Vypracovala:  
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. /2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Návrh na zmenu účelu použitia schváleného úveru 



 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s.  na financovanie 
technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel na financovania rekonštrukcie MK 
Murgašova ulica – Zlaté Moravce 

b) návrh na ručenie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. blanko zmenkou 
c) návrh na zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dňa 13.12.2012 tak, že slová „na financovanie technickej 

vybavenosti k výstavbe nájomných bytov“ v príslušnom gramatickom tvare sa nahrádzajú slovami 
„na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica – Zlaté Moravce“. 
 

s c h v a ľ u j e   
a) zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s.  na financovanie technickej 

vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel  financovania rekonštrukcie MK Murgašova ulica – 
Zlaté Moravce 

b) ručenie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. blanko zmenkou  

c) zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dňa 13.12.2012 tak, že slová „na financovanie technickej 
vybavenosti k výstavbe nájomných bytov“ v príslušnom gramatickom tvare sa nahrádzajú slovami 
„na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica – Zlaté Moravce“. 

 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
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