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Materiál obsahuje :      dôvodovú správu 
                      
Počet výtlačkov :   20 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                             MsÚ – hlavná kontrolórka  
                             VPS- vedúci VPS, m.p.o. 
                             MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                             MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                             MsÚ – oddelenie výstavby 
      

Dôvodová správa: 
 Dňa 8.11.2012 podpísalo mesto Nemšová  s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere, na základe 
ktorej bol mestu Nemšová poskytnutý úver vo výške 1.040.000,- €. Úverová zmluva bola podpísaná 
v zmysle uznesenia MsZ v Nemšovej číslo 202 zo dňa 19.10.2012. Podľa  zmluvných podmienok 
podmienok má mesto Nemšová splatiť úver v 55 splátkach. Z toho 54 splátok istiny úveru je vo výške 
9.000,- € a posledná splátka, ktorá bude splatná dňa 20.10.2017 je vo výške 318.489,90 €, keďže úver 
nebol vyčerpaný v 100%-nej výške. Ide o balónovú splátku, ktorou mesto získalo možnosť bez sankcií 
pristúpiť k prehodnoteniu podmienok úveru. Tento úver bol poskytnutý mestu Nemšová v dobe, keď 
mestu hrozil ozdravný režim a mesto potrebovalo získať zdroje na úhradu 25%-nej  korekcie 
oprávnených výdajov projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová. 
V zmysle vyššie uvedeného mesto rokuje s VÚB a.s. o transformácií  balónovej splátky tak, aby táto 
bola rozložená na 36 mesačných splátok. Doba splácania úveru sa tým predĺži o 4 roky. Takýto postup 
bol predbežne dohodnutý s bankou už pri podpise úverovej zmluvy v roku 2012.      
 
Prerokované :   

a)na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku  dňa  12.9.2017 

b)  na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 13.9.2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/ schvaľuje 
transformáciu balónovej splátky vo výške 318.489,90 € vyplývajúcej z úverovej Zmluvy 
o termínovanom úvere č. 1046/2012/UZ   uzatvorenej medzi Mestom Nemšová a VÚB a.s. v zmysle 
predloženej ponuky tak, že táto bude transformovaná na 36 mesačných splátok. 

 
 
 


