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    M E S T O   R O Ž Ň A V A 

                                                                           
Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
dňa  27.6.2013 
 
K bodu rokovania č.: 

 
 
Názov správy: 

Návrh na schválenie dodatku č. 3 k zmluve o preklenovacom úvere  č. 
501/2010/UZ a dodatku č. 2 k zmluve o preklenovacom úvere  č. 
500/2010/UZ 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie: 
JUDr. Erika Mihaliková  
prednostka MsÚ  
 
Prerokované: 
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 19.6.2013 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
 
a/schvaľuje:  
 
1/ 
uzatvorenie Dodatku č. 3 k zmluve 
o termínovanom úvere  číslo 501/2010/UZ  
(predĺženie konečného termínu čerpania do 
31.10.2013 a predĺženie konečného termínu 
splatnosti úveru do 31.12.2014) vo forme 
a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa 

 2/ 
Vypracoval: Ing. K. Leskovjanská uzatvorenie Dodatku č. 2 k zmluve 

o termínovanom úvere  číslo 500/2010/UZ  
( predĺženie konečného termínu splatnosti 
úveru do 31.12.2013) vo forme a s obsahom 
akceptovateľným pre Veriteľa 

  
  
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení 
vykonal:  
JUDr. Balážová 
 
 
 

     b/ neschvaľuje  uzatvorenie dodatkov  
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Dôvodová správa 
 
a/ Na financovanie akcie „Rekonštrukcia Námestia Baníkov v Rožňave“ mesto 
uzatvorilo s VÚB, a.s.  zmluvu o termínovanom úvere č. 501/2010/UZ vrátane dodatkov č. 1 
a č. 2 s čerpaním do 31.01.2013 a so splatnosťou do 31.8.2013, ktorý sa spláca z  prostriedkov 
z fondov EÚ.  
Z dôvodu, že sa predlžuje  zmluva o poskytnutí NFP formou dodatku  č. 2 k zmluve 
o poskytnutí NFP, žiada mesto aj o zmenu čerpania úveru z 31.8.2013 na 31.10.2013 a aj 
splatnosti úveru z termínu 31.8.2013 na termín 31.12.2014.  

Predĺženie celého projektu  vyplýva z archeologického prieskumu ako aj 
z dlhotrvajúcej zimy.  

Žiadosťou zo dňa  27.5.2013  mesto požiadalo VÚB, a.s. o predĺženie čerpania a 
splatnosti úveru.  

b/ Na financovanie akcie „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ akademika Jura 
Hronca v Rožňave“ mesto uzatvorilo s VÚB, a.s.  zmluvu o termínovanom úvere č. 
500/2010/UZ vrátane dodatku č. 1 so splatnosťou do 30.6.2013, ktorý sa spláca z  
prostriedkov z fondov EÚ. Zostatok úveru je 101 455,73 € a priemerný mesačný zúčtovaný 
úrok do 31.5. 2013 je 145 €. 

Z dôvodu, že mesto zatiaľ nedostalo finančné prostriedky zo zmluvy o o poskytnutí 
NFP na rekonštrukciu ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave, požiadalo mesto banku 
žiadosťou zo dňa 27.5.2013 o predĺženie termínu splatnosti úveru z do 31.12.2013 a tým aj 
uzatvorenie dodatku č. 2. 

 

Uzatvorenie dodatku k úverovej zmluve podlieha schváleniu MZ. 

 

Stanoviská odborných komisií pri MZ   

 
 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom rokovaní dňa 
17.6.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie dodatkov k úverovým zmluvám. 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Leskovjanská 
 

 

   
  
 
 
 
 
 
 


