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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 

Mestské  zastupiteľstvo  na základe prerokovaného materiálu 
 

A) schvaľuje 
  

 

návrh investičného splátkového úveru na financovanie kapitálových výdavkov spojených 

s investičnými akciami a rozvojom  Mesta Nová Dubnica, na celkovú  výšku 500.000,- EUR 

s dátumom splatnosti 10 rokov od podpisu zmluvnej dokumentácie, s fixnou 5 ročnou 

úrokovou sadzbou vo výške 0,90  %  p.a. (po 5 rokoch možnosť fixu do splatnosti alebo 

6M alebo 12M EURIBOR), vrátane ďalších podmienok uvedených v predloženej 

indikatívnej ponuke financovania zo dňa 01.06.2017 Slovenskou sporiteľňou, a.s..  

 

 
V Novej Dubnica, dňa 13.06.2017 

Spracovala: Ing. Danka Šišková, vedúca EO  



 

Dôvodová správa 

 
 

Návrh na schválenie investičného splátkového úveru  

na financovanie kapitálových výdavkov spojených s investičnými akciami 

a rozvojom mesta. 
 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov Mesto Nová Dubnica predkladá MsZ na rokovanie návrh na 

schválenie investičného splátkového úveru na financovanie kapitálových výdavkov spojených 

s investičnými akciami a rozvojom mesta.   

 

   Podľa § 17 ods. 6 a) zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. v platnom znení 

mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:  

- celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka.  

Celková suma dlhu Mesta Nová Dubnica k 31.12.2016 je vo výške 1 580 000 €, čo 

predstavuje 29,07 %  pomer ku skutočným bežným príjmom za rok 2015. 

- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

K 31.12.2016 suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je vo výške 

188 658,51 € , čo je 3,47 % v pomere ku skutočným bežným príjmom za rok 2015.  

Z uvedených výsledkov vyplýva, že Mesto Nová Dubnica je pod zákonom stanovenou 

hranicou a môže na financovanie kapitálových výdavkov použiť návratné zdroje 

financovania, t.j. úver. 

 

Mesto Nová Dubnica plánuje v roku 2017 z úverových prostriedkov realizovať 

investičné akcie v súvislosti s vybranými investíciami v rámci rozpočtu mesta a plánuje z nich 

financovať predovšetkým vybudovanie chodníkov popri ulici SNP a ulici P. O. Hviezdoslava, 

vybudovanie ciest medzi garážami mesta, v m.č. Kolačín a rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice 

v Kolačíne. 

 

V záujme získania čo najvýhodnejších podmienok získania ďalších finančných 

zdrojov na financovanie plánovaných investičných akcií mesto oslovilo tri bankové inštitúcie 

na zaslanie indikatívnej ponuky na celkový úverový rámec  500.000,- €, s termínom splatnosti 

10 rokov, s pravidelnými mesačnými splátkami úrokov a  dvoma polročnými splátkami istiny. 

 

 Na základe požiadavky mesta zaslali tri bankové inštitúcie v termíne predkladania 

ponúk svoje návrhy. Ide o nasledovné indikatívne ponuky financovania:  

 

 

 



Československá obchodná banka, a.s.: 

 

Typ úveru:           účelový úver 

Výška úveru:       500.000,-  EUR 

Splácanie úrokov:mesačne 

Splácanie istiny: polročne, začiatok splácania 11/2017 (v 5 M -18.100,00 EUR a v 11 M -  

                            18.100,- EUR + balloon 5/2027 156.100,- EUR) 

Spôsob čerpania: účelový, na základe faktúr, zmlúv 

Úroková sadzba: 1)   pohyblivá úroková sadzba:  

                                  12 M EURIBOR + 0,68 % p.a. marža = 0,68 %   

                            2)  fixná úroková sadzba  

                                  5 ročný fixný úrok: 1,30 % p.a. 
Spracovateľský poplatok:           0,10 % = 500,- EUR 

Poplatok za monitoring:              0 

Záväzková provízia:                    0 

Poplatok za vedenie úver. účtu:  0 

Poplatok za predčasné splatenie: 0 % pri splatení z vlastných zdrojov 

                                                     2 % pri splatení z cudzích zdrojov 

Splatnosť: 10 rokov od podpisu zmluvy o úvere + balloon  

Zabezpečenie: blankozmenka vystavená mestom 

 

 

 

Všeobecná úverová banka, a.s.: 

 

Typ úveru:           termínovaný úver 

Výška úveru:       500.000,- EUR 

Splácanie úrokov:mesačne 

Splácanie istiny:  polročne (v 5 a 11 M prísl. roka, resp.podľa dohody) 

Spôsob čerpania: jednorázovo, na viackrát podľa dohody 

Úroková sadzba: 1)  pohyblivá úroková sadzba:  

                                 12 M EURIBOR + 0,55 % p.a. marža = 0,55 %   

                            2)  fixná úroková sadzba    

                                 5 ročný fixný úrok: 1,20 % p.a. 
Spracovateľský poplatok:           0,10 % = 500,- EUR 

Poplatok za monitoring:              0 

Poplatok za vedenie účtu:           4,80 EUR 

Záväzková provízia:                    0,00 % p.a. 

Poplatok za predčasné splatenie: 1% z výšky nesplatenej časti úveru 

Splatnosť: 120 mesiacov od podpisu zmluvy o úvere 

Zabezpečenie: Blankozmenka mesta + Dohoda o vyplňovacom práve k Blankozmenke 

 

 

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.: 

 

Typ úveru:           splátkový úver 

Výška úveru:       500.000,-  EUR 

Splácanie úrokov:mesačne 

Splácanie istiny:  polročne, začiatok splácania 5/2018 



 

Spôsob čerpania: na základe predložených faktúr (s možnosťou refundácie už uhradených             

                             faktúr) 

Úroková sadzba: 1)   pohyblivá úroková sadzba:  

                                  12 M EURIBOR + 0,50 % p.a. marža = 0,50 %   

                            2)  fixná úroková sadzba 5 rokov   

                                  5 ročný fixný úrok: 0,90 % p.a. 
Spracovateľský poplatok:           0,10 % = 500,- EUR 

Poplatok za monitoring:              0   

Záväzková provízia:                    0 % p.a. 

Poplatok za vedenie úver. účtu:  5,- EUR mesačne 

Poplatok za predčasné splatenie: 0 % pri splatení z vlastných zdrojov 

                                                     - podľa aktuálne platného sadzobníka pri splatení               

                                                     z cudzích zdrojov (3 % ku dňu ponuky) 

Splatnosť: 10 rokov od podpisu zmluvy o úvere 

Zabezpečenie: blankozmenka vystavená mestom 

 

 
Poznámka: 12 M referenčná sadzba EURIBOR ku dňu 02.06.2017 bola vo výške -0,131 %. 

Ak je referenčná sadzba nižšia ako nula, tak sa považuje  za rovnú nule. 

 

 

Na základe predložených ponúk  a ich porovnaním sa mesto rozhodlo pre financovanie 

investičných akcií mesta na základe predloženej indikatívnej ponuky Slovenskej sporiteľne, 

a.s., s úrokovou sadzbou  FIX 5 rokov:  0,90% p.a.. 

 

 

 

Spracovala: Ing. Danka Šišková, vedúca EO  

Dátum: 13.06.2017 


