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Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá podľa požiadaviek na schválenie. 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Návrh na prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018. 

 

Schvaľuje: 
1. Prijatie investičného úveru do výšky 148 336 € na zabezpečenie financovania kapitálových 

výdavkov v roku 2018. 

2. Zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky mesta a podpísania 

dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

 

Materiál je predkladaný z dôvodu zabezpečenia realizácie investičných akcií v meste Nováky 

v roku 2018 v zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2018 a uznesenia MsZ č.915/2017 

zo dňa 18.12.2018, kde sa konštatuje, že prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

bude použitý na zníženie plánovaného úveru na rok 2018 vo výške 308 005 €. Keďže 

prebytok za rok 2017 je vo výške 159 669 €, zostatok potreby nového úveru na rok 2018 je 



148 336 € ( 308 005 -15 669).  

Použitie je plánované v schválenom rozpočte na rok 2018 nasledovne: 

- Rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ Hronského   - 45 985,-- € 

- Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova                          - 42 020,--€ 

- Prístavba telocvične ZŠ Pribinova                                  - 77 000,--€ 

 

                                        

Úverová  zaťaženosť mesta Nováky  

 k 31.12.2017+nové úvery . 

 

V zmysle § 17 ods.6 Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a doplnení niektorých zákonov musíme spĺňať nasledovné: 

 

1./ celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka 

skutočnosť bežných príjmov roku 2016 :     4 208 057,--€  plnenie  

z toho 60% :                                                  2 524 834,--€ 

 celkový dlh mesta- účet 461 k 31.12.2017 = 703 318,01 € 

 výška úverov na rok 2018                        =    100 000,--€ úver OTP Ul.Trenčianska, BRO 

                                                                          36 535,26,--€ zostatok úveru VÚB č.2   

                                                                                                 ( ul.Kukučínova) 

                                                                         148 336 ,--€ nový úver na rok 2018 

spolu úvery:                                                    988 189,27  €     

Zadĺženosť mesta Nováky predstavuje 23,48 % zo skutočných bežných príjmov. 

Záver: Z uvedeného prepočtu vyplýva, že  je dodržaný §17 odsek 6 a/ Zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

2./suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka 

skutočnosť bežných príjmov roku 2016 znížená o cudzie prostriedky  :  3 185 896,--€  plnenie 

   

 ročné splátky úverov                                             177 808 ,-- € istina  

                                                                                21 047-- € úroky 

spolu splátky úverov:                                             198 855,-- € 

čo predstavuje 6,24% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka , čo je menej ako 

25% , čím je dodržaný §17 odsek 6 b/ Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov. 

 

 


