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    M E S T O   R O Ž Ň A V A 

                                                                           
Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
dňa  5.4.2012 
 
K bodu rokovania č.: 

 
 
Názov správy: 

Návrh na schválenie podmienok čerpania kontokorentného úveru 
a návrh naschválenie zmeny podmienok  pre čerpanie prekleňovacieho 
úveru 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie: 
Darina Repaská  
prednostka MsÚ  
 
Prerokované: 
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 3.4.2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje 

a) uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom 
úvere vo výške 400 000,- EUR na úhradu 
bežných výdavkov Mesta Rožňava 
b) podpísanie  Blankozmenky  
a Dohody o vyplňovacom práve k 
blankozmenke 

 
c) uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve 
o termínovanom úvere  číslo 501/2010/UZ  
(predĺženie konečnej splatnosti úveru, 
predĺženie čerpania úveru, zníženie výšky 
úveru)  vo forme a s obsahom 
akceptovateľným pre Veriteľa  

 
  
Vypracoval: Ing. K. Leskovjanská a ukladá  

prednostke MsÚ prija ť úsporné opatrenia na 
zníženie bežných výdavkov mesta na úroveň 
40% k 30.6.2012 z celkového rozpočtu mesta, 
mimo výdavkov krytých dotáciami na 
prenesené školstvo. 
 

  
  
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení 
vykonal:  
JUDr Balážová 
 
JUDr. Mihaliková 
 
 

b/ neschvaľuje čerpanie úverov a podmienky 
čerpania 
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Dôvodová správa: čerpanie  úverov 

 
Dňa  15.3.2012  obdržalo mesto indikatívnu ponuku na čerpanie úveru od ČSOB, a.s. 

a 3.4.2012 záväznú ponuku na financovanie z VÚB, a.s. ako aj zmenu podmienok čerpania 
preklenovacieho úveru na preklenutie časového nesúladu medzi výdavkami a zdrojmi z EÚ 
a ŠR na krytie rekonštrukcie námestia Baníkov celkom vo výške 912485 € . 

 

 

 Výška v € splatenie úrok 
k 2.4.2012 

poplatok ručenie 

ČSOB a.s. 400 000 

ešte 
neschválené 

bez lehoty 7D 
EURIBOR 
0,318 + 1,7 
% p.a. 
 

0,20% 

zo sumy úveru 
(800 €) 

blanko 
zmenka 

VÚB, a.s. 400 000 

už schválené 

postupne do 12 
mesiacov od 
podpísania 
zmluvy 

1M 
EURIBOR 
0,417+ 
1,55% p.a.  

 

0,10% 

zo sumy úveru 
(400 €) 

blanko 
zmenka 

 

 

Stanoviská odborných komisií pri MZ   

 
 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom rokovaní dňa 
3.4.2012 odporučila  
1/ schváliť úver a prijať podmienky čerpania úveru z VÚB, a.s. na krytie bežných výdavkov 
2/ schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o termínovanom úvere  číslo 501/2010/UZ. 
Zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu, aby uložilo prednostke MsÚ prijať 
úsporné opatrenia na zníženie bežných výdavkov mesta na úroveň 40% k 30.6.2012 
z celkového rozpočtu mesta, mimo výdavkov krytých dotáciami na prenesené školstvo. 

 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Leskovjanská 
Rožňava,   3.4.2012 
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INDIKATÍVNA PONUKA 
FINANCOVANIA  

 
PRE  MESTO 

 

 

 
 

Rožňava 
 

 
Marec 2012 

 
 
 

Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú majetkom Československej obchodnej banky, a.s. 
Tieto informácie nie je možné poskytovať tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Československej obchodnej banky, a.s. 

 
V Košiciach, dňa 15.03.2012        
Vybavuje:  Ing. Marek Beliš    
Tel.:  055 6366496                                                
Mobil:  0902910512          
E-mail: mbelis@csob.sk 

Mestský úrad 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 
 

 

INDIKATÍVNA  PONUKA KONTOKORENTNÉHO  ÚVERU 

Platnosť indikatívnej ponuky 
 
ČSOB si dovoľuje predložiť mestu Rožňava ponuku na poskytnutie financovania. Táto ponuka je 
platná do 30.4.2012. Podmienky úverového financovania podliehajú konečnému schválenie 
príslušnými orgánmi ČSOB. 
 
Ponuka upravuje podmienky len pre produkty, ktoré sú v nej uvedené, ostatné produkty a 
služby budú poskytované na základe štandardných podmienok ČSOB a spoplatnené podľa 
platného sadzobníka ČSOB pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby. Tieto 
štandardné podmienky môžu byť ďalej po dohode upravené. 
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Indikatívna ponuka kontokorentného úveru 
Pre účely čerpania úveru na bežné výdavky navrhujeme ako najvhodnejší typ kontokorentný 
úver. 
 
Dlžník Mesto Rož ňava 

 
Verite ľ Československá obchodná banka, a.s. 

 
Druh úveru Kontokorentný úver na bežnom účte (“Úver”) 

 
Účel Financovanie bežných výdavkov 

 
Mena EUR 

 
Limit úveru 400.000,- EUR   

 
Dátum kone čnej splatnosti, 
dĺžka úverového vz ťahu 
 

Úver sa poskytuje bez uvedenia dátumu konečnej 
splatnosti. Dĺžka výpovednej lehoty je rovnaká pre banku 
i klienta a je 3 mesiace.  

Obdobie čerpania 
 

Možnosť čerpať do dátumu konečnej splatnosti, pokiaľ 
nedôjde k porušeniu zmluvných podmienok ani ich 
porušenie nehrozí. 
Pozn: V zmysle platnej legislatívy záväznej pre muni cipálny sektor 
je potrebné aby bol KTK úver k ultimu príslušného r oka ne čerpaný 
a k 1.1.ďalšieho roka sa môže opä ť čerpať, čím nedôjde 
k porušeniu rozpo čtových pravidiel. 

Splácanie Splácanie sa uskutočňuje automaticky tým, ako klient 
disponuje bežným účtom, ktorý je prepojený s úverovým 
účtom. Splátka istiny je jednorazová ku dňu konečnej 
splatnosti úveru. 

Úrokové obdobie Mesačne. Klient platí úroky len z vyčerpanej časti 
úverového limitu 

Dátum splatnosti úroku Posledný deň príslušného úrokového obdobia a v deň 
konečnej splatnosti úveru 

Úročenie Úroková sadzba sa skladá z príslušnej referenčnej sadzby 
7D EURIBOR a Marže 1,7 % p.a. 
celková úroková sadzba ku dňu 14.03.2012 = 2,01% p.a. 
Pozn. : Výška 7D EURIBOR k 14.03.12: 0,31% 
 
Výpočet úrokov sa uskutočňuje na báze roku s 360 dňami 
a mesiaca so skutočným počtom kalendárnych dní. Úroky 
budú splatné k príslušnému Dátumu splatnosti úrokov. 

Marža 1,70% p.a. 
 

Úroková sadzba z omeškania 15 % p.a. 
 

Zaistenie Blanko zmenka na rad ČSOB 
 

 
 
Poplatky:                     pre mesto Rožňava            Sadzobník poplatkov ČSOB 

spracovate ľský poplatok  0,20% 0,50% jednorazovo zo schváleného limitu   

za vedenie úverového ú čtu 4,50 EUR min. 4,50,- EUR / mesačne 

predčasné splatenie úveru 
3M výpovedná 

lehota bez 
udania dôvodu 

3% z predčasne splatenej sumy 

záväzková provízia 0,00% min. 0,50% p.a. z nečerpanej sumy úveru 
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Financovanie na základe tejto indikatívnej ponuky podlieha konečnému schváleniu 
príslušných orgánov ČSOB. Pred konečným posúdením prípadu je potrebné predložiť 
dokumenty ktoré bude banka potrebovať k schváleniu úveru. 
 
 
Všeobecné podmienky pre vyššie uvedenú ponuku úveru : 
Odkladacia podmienka V závislosti na dohodnutých podmienkach podlieha táto 

indikatívna ponuka konečnému schváleniu príslušných 
orgánov ČSOB. 
 

Dokumentácia Uzatvorenie tejto transakcie podlieha prerokovaniu a 
podpisu dokumentácie, ktorá je štandardná pre tento druh 
transakcie a prijateľná pre Dlžníka aj Veriteľa. Táto 
dokumentácia bude obsahovať bežné ustanovenia, mimo 
iných: 
● Štandardné odkladacie podmienky, prehlásenia, 

oprávnenia, zmluvné a iné záväzky zahrňujúce rovné 
a spravodlivé postavenie Banky s ostatnými veriteľmi, 
krížové porušenie zmluvy, zachovanie súčasných 
vlastníckych vzťahov  

● Záväzok Klienta, že do dohodnutého času 
presunie 100% všetkých ú čtov mestských 
rozpo čtových a príspevkových organizácií mesta   
do ČSOB (aktuálne je záväzok 70%) alebo 
variantne presunú ť do ČSOB časť daňových 
príjmov alebo neda ňové príjmy mesta.  

● Dlžník nie je oprávnený previesť akékoľvek práva a 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

● Banka je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, vypovedať 
Zmluvu alebo vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru 
poskytnutého na základe tejto Zmluvy v prípade, ak 
Klient poruší zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku alebo finančnú disciplínu 
v zmysle platných právnych predpisov a PPA odstúpi 
od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to na základe doručeného písomného 
oznámenia PPA o tejto skutočnosti spolu 
s predloženou kópiou o uskutočnení predmetného 
platného úkonu PPA a o jeho doručení Klientovi. 

 
Rozhodné právo Výlučná právomoc súdov a práva Slovenskej republiky. 

 
Dôvernos ť Podmienky uvedené v tejto ponuke sú dôverné a nie je 

ich možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Banky poskytovať tretím stranám. 
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