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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 bežných výdavkov v roku 2020. 

 

Schvaľuje: 
1. Prijatie úveru do výšky 215 000 € na zabezpečenie financovania bežných výdavkov v roku 

2020. 

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 financovania bežných výdavkov v roku 2020 

vo výške 215 000 €, a to  z dôvodu výpadku príjmov v aktualizácii č.1 rozpočtu mesta 

Nováky na rok 2020 ( podielové dane z príjmov fyzických osôb) a ako náhradu za vlastné 

zdroje na investičnú akciu rekonštrukcia CZT I.etapa, ktorú nám bola odporúčané financovať 

z vlastných zdrojov mesta formou dotácie pre firmu Benet s.r.o. Nováky, pretože táto bola 



oprávneným žiadateľom na podanie žiadosti o NFP a čerpanie dotácie. 

                                        

Úverová  zaťaženosť mesta Nováky  

 k 30.4.2020+ nový úver 

 

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 2019 :     5 004 813,--€  plnenie  

z toho 60% :                                                  3 002 888,--€ 

celkový dlh mesta- účet 461 k 30.4.2020 = 702 258,18 € 

VSE  Dom služieb                                      + 672 737,48  € 

autokredit                                                    +     5 445,78 €    

 nedočerpané úvery                                    + 11 332,--€ v OTP 

                                                                   + 18 788,-- € úver č.3 vo VÚB      

nový úver                                                   + 215 000,-€ nový úver                                                                   

spolu úvery:                                               = 1 625 561,44  €     

Zadĺženosť mesta Nováky predstavuje 32,48% 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 2019 :           5 004 813 ,--€  plnenie   

                                                                        -    1 088 646,--€ granty a transfery 

                                                      spolu :             3 916 167,--€ 

 ročné splátky úverov                                             168 586,-- € istina - návrh akt.č.1 /2020 

                                                                                17 836,-- € úroky- návrh akt.č.1/2020 

spolu splátky úverov:                                              186 422,-- € 

čo predstavuje  4,76 % 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. 

 


