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schváliť. Mestská rada v Trenčíne prerokuje predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 17.6.2014. 

 
 



 
Návrh na predĺženie obdobia čerpania úveru 

od Slovenskej sporiteľne, a.s. na 
financovanie kapitálových výdavkov  

 

Uznesením č. 889 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.6.2013 bol schválený úver na 
financovanie kapitálových výdavkov od Slovenskej sporiteľne a.s. s nasledovnými podmienkami 
financovania: 

 výška úveru: 1.200.000 € 
 obdobie čerpania: najneskôr do 31.12.2013 
 konečná splatnosť úveru: 30.6.2023 
 splácanie istiny: pravidelné mesačné splátky so začiatkom splácania v 01/2014 
 splácanie úrokov: mesačne k ultimu kalendárneho mesiaca 
 úroková sadzba: 3M EURIBOR + 1,57% p.a. 
 spracovateľský poplatok: 0,10% p.a. splatný jednorazovo 
 bez zabezpečenia 
 bez záväzkovej provízie 
 bez poplatku za monitoring a za vypracovanie zmluvnej dokumentácie 
 bez poplatku za predčasné splatenie v prípade úhrady z vlastných zdrojov dlžníka. 

 
 
 Uznesením č. 1017 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12.12.2013 bolo schválené 
uzatvorenie dodatku ku zmluve o úvere č. 105/AUOC/13 uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou 
a.s. a Mestom Trenčín zo dňa 15.7.2013, ktorého predmetom bude predĺženie obdobia čerpania úveru 
najneskôr do 30.6.2014. 
 
 
Vzhľadom na posun termínu realizácie investičnej akcie Križovatka ul. Legionárska a Dlhé Hony na júl 
2014 a ukončenia a kolaudácie investičných akcií: Rekonštrukcia + zateplenie budov – ZUŠ, Prekrytie 
tržnice pri NS Družba, Nový cintorín – Bočkove sady navrhujeme predĺžiť obdobie čerpania úveru 
najneskôr do: 31.8.2014. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestská rada v Trenčíne  

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne 

S c h v á l i ť 

Uzatvorenie dodatku ku zmluve o úvere č. 105/AUOC/13 uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou 
a.s. a Mestom Trenčín zo dňa 15.7.2013, ktorého predmetom bude predĺženie obdobia čerpania úveru 
najneskôr do 31.8.2014. 


