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N á v r h   
na prevzatie úveru na financovanie  investičných akcií mesta 

 
 

 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová.   
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Komisia určená MsZ - dňa 22.08.2012 a 10.09.2012 – odporučené 
Finančná komisia – dňa 17.10.2012 - neodporučila 
MR 31.10.2012 – neodporúča 
 
  
 



 
Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na prevzatie úveru na svojom 18. zasadnutí dňa 
20.9.2012 a neschválilo tento návrh. 

Opakovane predkladáme návrh na prevzatie úveru, nakoľko mesto spĺňa všetky zákonné 
podmienky a nemá vlastné zdroje na zabezpečenie krytia investičných akcií a rozvoja mesta.   

Súčasťou predloženého návrhu je aj aktualizovaný zásobník investičných akcií, ktoré by boli 
v prípade schválenia financované z úverových zdrojov. Časť investičných výdavkov bola z tohto 
zoznamu vyradená a je predložená vo forme návrhu na hradenie z fondov mesta.  

Mestské zastupiteľstvo na svojom 16. Zasadnutí dňa 28.06.2012 prijalo uznesenie, v ktorom  

a)  schválilo prípravu prefinancovania investičných akcií z úverových zdrojov do výšky 
1.000.000,00 Eur 

b) určilo šesťčlennú komisiu na prípravu a vyhodnotenie prijatia úveru v zložení: Mgr. Milan 
Galaba, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Viliam Rumanko, PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA a Ing. 
Iveta Szobiová 

c) uložilo primátorovi mesta vypísať výzvy bankovým subjektom na predloženie podmienok 
poskytnutia úveru. 

Na predloženie indikatívnych ponúk úverového financovania bolo vyzvaných 5 bankových 
subjektov – Prima banka a.s., Tatra banka a.s., VÚB a.s., Slovenská sporiteľňa a.s. a ČSOB a.s.. Na 
výzvu reagovali a svoju ponuku predložili 3 bankové subjekty – Tatra banka, VÚB a Slovenská 
sporiteľňa. 

Komisia na prípravu a vyhodnotenie prijatia úveru zasadala dvakrát, 22.08.2012 a 10.09.2012. Na 
základe posúdenia potreby prevzatia úveru na financovanie investičných akcií, zaťaženia 
výdavkovej časti rozpočtu v prípade splácania úveru, ako aj výhodnosti jednotlivých ponúk zo 
strany bankových subjektov,  

komisia odporučila  

prevzatie úveru od VÚB a.s. vo výške 1.000.000,00 Eur kombináciou poskytnutých zdrojov VÚB 
a ECB so splatnosťou 10 rokov.  

K prijatiu úveru vo výške 1.000.000,00 Eur predložil svoje stanovisko aj hlavný kontrolór mesta 
v súlade s ustanovením §17 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Podľa uvedeného stanoviska Mesto Zlaté Moravce spĺňa zákonné podmienky na 
prijatie návratných zdrojov financovania na úhradu kapitálových výdavkov. 

 

 

Spracovala: 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu  
 



 

Uznesenie č.xx /2012 
z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.11.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
 
Návrh na na prevzatie úveru na financovanie  investičných akcií mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 
08.11.2012 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh zásobníka investičných akcií financovaných z úverových zdrojov 
b) návrh na prevzatie úveru na financovanie  investičných akcií mesta 
c) návrh na prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 1.000.000,00 Eur na 

financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom  
d) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 1.000.000,00 Eur 

blankozmenkou  
 

s c h v a ľ u j e   
a) prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 1.000.000,00 Eur na 

financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom za 
podmienok uvedených v indikatívnej ponuke banky 

b) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 1.000.000,00 Eur 
blankozmenkou  

c) investičné akcie financované z úverových zdrojov 
 

 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    08.11.2012 
 

 

                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                 primátor mesta 
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