
 

Mesto Nemšová                                                                                      
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
 
K bodu :                             Prijatie dlhodobého úveru  prostredníctvom banky VÚB a.s.  z dôvodu 

korekcie opávnených výdavkov na projekt Regionálneho centra 
zhodnocovania BRO v meste Nemšová          

 
 
Nutnosť prijať úver vo výške 1.040.000,- € vyplýva zo správ o zitených nezrovnalostiach 
v rámci projektu Regionlne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová, o ktorých bolo 
MsZ informované na zasadaní dňa 26.9.2012.    
Na základe písomného odsúhlasenia, že verejné obstarávanie na projekt Regionálne 
zhodnocovanie BRO v meste Nemšová je v poriadku a že Mesto Nemšová môže pristúpiť 
k podpisu Zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bluetech, s.r.o., ktoré nám zaslalo 
ministerstvo ŽP boli podpísané zmluvy: 
 

1. Stavebné práce a technológia – Zmluva  o dielo: č. 1037/05 a 1237/01 
Oprávnené výdavky : 3 407 078,46 €  mínus 99,88 € krátené v ŽOP č.4, tj.  3 406 978,58 €                  
z toho  nenávratný príspevok  uhradí  EÚ a ŠR :      3 236 629,65 € 
vlastné zdroje mesta 5%                                       :         170 448,81 €   
Korekcia zo strany min. ŽP – po kontrole komisiou EÚ: 25% z čiastky  3 406 978,58 €, t.j. 
korekcia –zníženie nenávratného príspevku je na stavebné práce a technológiu vo výške :    809 
157,41 € . 
 

2. Nákup strojov a zariadení – Kúpna zmluva: č. 1037/02                                                          
 Oprávnený výdavky : 969 907,30 € 

z toho nenávratný príspevok uhradí EÚ a ŠR :       921 411,94   € 
vlastné zdroje mesta 5%                                    :         48 495,37   € 
Korekcia zo strany min. ŽP- po kontrole komisiou EÚ: 25% z čiastky 921 411,94 €, t.u. 
korekcia – zníženie nenávratného  príspevku  je na dodávku strojov a zariadení vo výške :   230 
352,98   €.   
 
K dnešnému dňu boli mestu Nemšová  poukázané finančné prostriedky – nenávratný finančný 
príspevok z EÚ a ŠR v celkovej výške   2 554 380,45 € (postupne boli  poukazované  na účet 
vo VÚB č. 2657900555/0200.) . 
 
Po kontrole  máme EÚ a ŠR vrátiť  25% , t.j. čiastku  638 595,11 € .  
Oznámením min. ŽP ( po preskúmaní odvolania sa, resp. nesúhlasného stanoviska mesta 
k vyrubenej korekcii)  máme vrátiť čiastku 415.161,93 € ( v prípade potvrdenia korekcie na 
dodávku strojov – kúpna zmluva- budeme musieť uhradiť 2.časť korekcie ). 
 
 
Posledná žiadosť o platbu  ŽOP č.8 je na čiastku 1.744.330,03 €. Z tejto čiastky bude tiež 
korekcia  25%, a túto  korekciu  budeme riesiť dofinancovaním  aby sme uhradili faktúry.  
 
Dopad korekcie zo strany min. ŽP – po kontrole komisiou EÚ je 25 % z oprávnených 
výdavkov, t.j. zníženie nenávratného príspevku vo výške    1 039 510,40 €. 
 
 
Mesto Nemšová potrebuje na vyfinancovanie 25% korekcie  oprávnených výdavkov 
projektu  úver vo výške 1 039 510,40 € z  toho : 
    - čiastku 638 595,11 €  na vrátenie už vyplatenej čiastky EÚ a ŠR, 



    - čiastku 400 915,05 € na dofinancovanie, akonáhle nám  ministerstvo poukáže finančné 
prostriedky v rámci poslednej žiadosti  o platbu, mesto do 5 dní však musí  uhradiť povinnú 5 
% spoluúčasť a aj 25% korekciu z tejto poslednej žiadosti. 
 
Výška požadovaného úveru spolu :    1 039 510,40 €,   doba splácania úveru  12 rokov. 
Táto suma je vykázaná ako maximálna suma úveru s tým, že čiastkové sumy  môžu byť zo 
strany min. ŽP ešte zmené.  
 
V zmysle vyššie uvedeného mesto Nemšová rokovalo s VÚB a.s.  o poskytnutí úveru. VÚB 
požaduje k rokovaniam ohľadne poskytnutia úveru a predĺženia lehoty splatnosti záväzkov 
z titulu odkúpených pohľadávok od spoločnosti Bluetech predloženie uznesenia MsZ  
v Nemšovej o schválení úveru.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/ Schvaľuje 

1. Prijatie dlhodobého úveru na úhradu 25% korekcie oprávnených výdajov a úhradu 
faktúr za práce v rámci projektu Regionálne centrum zhodnocovanie BRO v meste 
Nemšová vo výške 1.040.000,- € , ktorý mestu Nemšopvá poskytne Všeobecná úverová 
banka  a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. 

           Spôsob ručenia : nehnuteľnosť budova s.č.2 (budova MsÚ), založenie pohľadávok mesta  
           Nemšová v prospech VÚB a.s. prostredníctvom notárskeho registra , blankozmenka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


