
Z á p i s n i c a   č. 4/2012 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri 

Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 3.4.2012  
 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania: 
        Na úvod rokovania FK privítal podpredseda komisie všetkých prítomných.  
PROGRAM: 

 
 

 
1. Schválenie podmienok čerpania úveru 

a/ Mesto Rožňava oslovilo dve komerčné banky o možnosť čerpania úveru na krytie 
bežných výdavkov. 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 

 
Uznesenie: 
FK po prerokovaní materiálov odporúča MZ: 
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. 

b/ Komisii bola predložená aj záväzná ponuka na financovanie pre MTVŠ – 
preklenovací úver vo výške 43669 € na krytie projektu HUSK/0901/2.5.2/0165. 

FK odporúča schváliť podmienky čerpania úveru. 
 
 

 O t v o r e n i e Predkladateľ 
1. Schválenie podmienok čerpania úveru Ing. Klára Leskovjanská 
2. Prerozdelenie hospodárskeho výsledku Mestských lesov, s.r.o. Ing. Bolaček 
 Rôzne  
 Záver  



2/ Prerozdelenie hospodárskeho výsledku Mestských lesov, s.r.o. 
FK odporúča MZ schváliť prerozdelenie hospodárskeho výsledku podľa návrhu dozornej rady 
ML zo dňa 3.4.2012. 
 
 

     podpísaný v.r. 
Ing. Ondrej Bolaček 

                    predseda komisie 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Klára Leskovjanská, FO 


