
 
 

č.  36 
zo zasadnutia MsZ dňa 26. 5. 2010. 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Dôvodovú správu k úveru  na spolufinancovanie úspešných projektov EÚ a investičného 

programu mesta. 
2. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi  farnosť Nováky. 
 
 
B/ Schvaľuje  

1. Prijatie úveru vo výške 107 000,--EUR poskytnutého zo strany OTP Banka Slovensko, a.s, 
Štúrova 5,813 54 Bratislava, IČO 31318916, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel:Sa, vložka :335/B /ďalej len“ banka“/ na účely spolufinancovania 
investičnej akcie Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky, OP KaHR, prioritná os 
2- Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce 
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky v zmysle záväzného úverového prísľubu. 

2. Zabezpečenie pohľadávky banky z prijatého úveru v zmysle bodu 1. biankozmenkou mesta 
a presmerovanie príjmov v dohodnutom objeme 177 000,--EUR . 

3. Prijatie úveru vo výške 150.000,- EUR poskytnutého zo strany UniCredit Bank Slovakia a. s., 
Šancová 1/A, 813 33  Bratislava, IČO 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 34/B /ďalej len „Banka“/ za účelom 
zabezpečenia financovania a refinancovania investičných potrieb mesta Nováky 



(rekonštrukcia televízneho káblového rozvodu, rekonštrukcia Ul. Nábrežnej, spevnené plochy 
na Mestskom futbalovom štadióne...); splatnosť úveru max. 10 rokov odo dňa podpisu 
úverovej zmluvy s použitím 15 ročného splátkového kalendára s balónovou splátkou 40 % po 
desiatich rokoch. 

4. Zabezpečenie pohľadávky banky z prijatého úveru v zmysle bodu 3. biankozmenkou mesta.  
5.  Prijatie úveru vo výške vo výške 197.974,- EUR poskytnutého zo strany UniCredit Bank 

Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33  Bratislava, IČO 00 681 709, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 34/B /ďalej len „Banka“/ za 
účelom zabezpečenia 5% spolufinancovania projektu a financovania nákladov projektu nad 
rámec oprávnených nákladov v rámci projektu Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, 
rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zastávky v Novákoch, financovaného z EU 
fondov - ROP-4.1.a-2009/01; splatnosť úveru max. 10 rokov odo dňa podpisu úverovej 
zmluvy s použitím 15 ročného splátkového kalendára s balónovou splátkou 40 % po desiatich 
rokoch. 

6. Zabezpečenie pohľadávky banky z prijatého úveru v zmysle bodu 5. biankozmenkou mesta. 
7. Vykonanie úkonov vedúcich k vyčerpaniu vyššie uvedených úverových zdrojov v zmysle 

bodov 3. a 5.  (napr. otvorenie bežného účtu, presmerovanie príslušného rozsahu platobného 
styku do Banky) v zmysle obdržanej indikatívnej ponuky Banky zo dňa 21.05.2010. 

8. Účelovú dotáciu pre  Rímskokatolícku cirkev  farnosť Nováky vo výške 33 200,- EUR na 
obnovu fasády kostola sv. Mikuláša v Novákoch  v nasledovnej štruktúre: 

a. 23240,- EUR  z rozpočtu  mesta 
b.   9960,- EUR   z odmeny primátora, ktorej sa vzdal v prospech tejto akcie 

 
 

Hlasovanie za uznesenie ako celok z 11 prítomných poslancov: 
Hlasovanie: 
Za: Bittara, Oršula, Petriska, Pivarči, Theis, Horná, Sedlák, Trojan,  Grman, Majerský, 
Zaťko 
Proti: 0 
Zdržal sa:  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                                                  Ing. Ján Martina 
primátor mesta                                                                                                        prednosta MsÚ 
 
 
 
 

   Mgr. Dana Horná 
      overovateľka 

 
 

 
 
 


