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Návrh na schválenie predĺženia termínu čerpania úveru
Predkladá:
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:
V Komisii finančnej, podnikateľskej
činnosti správy mestských podnikov
a regionálnej politiky dňa 9.6.2016

1/ schvaľuje predloženie žiadosti o predĺženie
termínu čerpania úveru z úverovej zmluvy č.
755/2015/UZ zo dňa 7.7.2015 do 30.9. 2017
2/schvaľuje podpísanie
dodatku
k úverovej
zmluve o termínovanom úvere č. 755/2015/UZ zo
dňa 7.7.2015 (predĺženie termínu pre poskytnutie
peňažných prostriedkov z 30.9.2016 na 30.9.2017)

Vypracoval:
Ing. K. Leskovjanská
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr Balážová
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Dôvodová správa:
Dňa 7.7.2015 bola uzatvorená úverová zmluva medzi VÚB, a.s. a Mestom Rožňava na
čerpanie úveru v sume 485 000 € na financovanie kapitálových výdavkov s termínom
čerpania do 30.9.2016. Z úveru bolo vyčerpaných 231 124,01 € , na čerpanie ostáva
253 875,99 €. Mesto chce tieto finančné prostriedky využiť hlavne na rekonštrukciu majetku
na spolufinancovanie projektov.
V súčasnosti začínajú riadiace orgány vyhlasovať nové výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratné finančné príspevky z nového programového obdobia 2014 - 2020. V priebehu
2. polroka 2016 sa Mesto Rožňava ako oprávnený žiadateľ bude uchádzať o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia,
pričom podmienkou získania príspevku je spolufinancovanie žiadateľa. Táto podmienka sa
vzťahuje aj na žiadosti o dotácie a granty zo zdrojov vlády, ministerstiev, nadácií, o ktoré sa
bude mesto Rožňava uchádzať priebežne počas celého roka. V štádiu prípravy sú ďalšie
projekty, ktoré si budú vyžadovať finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie a následne v prípade schválenia finančnú spoluúčasť žiadateľa.
S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ
Finančná komisia, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej
politiky na svojom rokovaní dňa 9.6.2016 odporučila schváliť predloženie žiadosti
o predĺženie termínu čerpania úveru z úverovej zmluvy č. 755/2015/UZ zo dňa 7.7.2015 do
30.9. 2017 a schváliť podpísanie dodatku k úverovej zmluve o termínovanom úvere č.
755/2015/UZ zo dňa 7.7.2015 (predĺženie termínu pre poskytnutie peňažných prostriedkov z
30.9.2016 na 30.9.2017).

Rožňava, 25.5.2016
Vypracoval: Ing. Leskovjanská
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