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Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 26.11.2012 prerokovala predložený návrh
a odporúča MsZ v Trenčíne predmetný materiál schváliť. Predmetný materiál bude prerokovaný na
zasadnutí Mestskej rady v Trenčíne dňa 11.12.2012

Návrh na prijatie úveru od Tatra banky, a.s.
na financovanie kapitálových výdavkov
V nadväznosti na plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.10.2012 a nutnosť splatiť čerpaný
kontokorentný úver od ČSOB a.s. k 31.12.2012 predkladáme návrh na prijatie strednodobého
splátkového úveru od Tatra banky, a.s. určeného na financovanie zrealizovaných, už uhradených
kapitálových výdavkov a neuhradených kapitálových výdavkov v roku 2012.
Tatra banka, a.s. predložila Mestu Trenčín dňa 23.11.2012 záväznú úverovú ponuku platnú v termíne
do 31.12.2012. Úver bude splatný do 31.3.2016. Úroky budú splácané pravidelne mesačne, vždy
posledný pracovný deň v mesiaci. Splátkový kalendár istiny úveru bude predmetom vzájomnej dohody
Mesta Trenčín a Tatra banky a.s. Úver bude poskytnutý bez zabezpečenia.
Ďalšie podmienky úveru:
Úroková sadzba: 3M EURIBOR + 1,50% p.a. floating
Spracovateľský poplatok: 900 €, zúčtovaný jednorazovo vopred
Poplatok za vedenie úverového účtu: 8,- €
Poplatok za podanie žiadosti o úveru: 0,- €
Poplatok z nečerpanej čiastky (záväzková provízia): 0,- €
Poplatok za predčasné splatenie úveru: 0,- €
Poplatok za ročný monitoring a administráciu úveru: 0,- €

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
Uzavretie zmluvy s Tatra bankou, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930 na
prijatie úveru na financovanie zrealizovaných, už uhradených kapitálových výdavkov a neuhradených
kapitálových výdavkov výškou úveru 800.000 € nasledovne:
a)
b)
c)
d)

doba splácania bude do 31.03.2016
úroková sadzba: 3M EURIBOR + 1,50% p.a. floating
bez zabezpečenia úveru,
poplatky: spracovateľský poplatok: 900 €, záväzková provízia: 0 €, poplatok za predčasné
splatenie úveru: 0,- €, poplatok za podanie žiadosti o úveru: 0,- €, poplatok za ročný
monitoring a administráciu úveru: 0,- €

