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MESTO  STARÁ  TURÁ 
Mestský úrad Stará Turá 

 

 

 

V Starej Turej, 21.07.2020       Bod programu:  5                                                            

           
 

 

 

 

 

 

 

Materiál    

Pre XVI.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.07.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Názov materiálu:     Prijatie preklenovacieho úveru  

  
 

 

 

Materiál obsahuje:  

1) Dôvodová správa 

2) Stanovisko komisie 

3) Stanovisko HK k čerpaniu úveru 

4) Návrh uznesenia 

5) Prílohy:   

a) Ponuky financovania úveru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ              .............................................. 

 

Schválil:    Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ                .............................................. 

 

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ                .............................................. 
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1) Dôvodová správa 

 
Mesto Stará Turá sa v januári 2018 zapojilo do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok (ďalej len „Žiadosti o NFP“) v rámci Operačného programu Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Z Bielych Karpát 

k Baťovmu kanálu“, ktorý bol predložený v rámci uvedenej Výzvy, bol vyhodnotený ako 

úspešný, na základe čoho došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Cieľom projektu je rozvoj pohraničného regiónu prostredníctvom dobudovania siete 

cykloturistických ciest a skvalitnenie turistickej infraštruktúry za účelom zatraktívnenia 

cezhraničného regiónu. Navrhované cyklotrasy budú viesť katastrálnymi územiami mesta 

Stará Turá, obce Stará Myjava a na českej strane obcou Nová Lhota a obcou Kuželov. Ide o 

štyri obce, ktoré sa spoločne podieľajú na realizácii tohto projektu, pričom vedúcim 

partnerom je obec Stará Myjava, hlavným cezhraničným partnerom je obec Kuželov, mesto 

Stará Turá je projektový partner č. 1 a obec Nová Lhota projektový partner č. 2. Celková 

výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu je plánovaná v hodnote 963 534 €, z toho 

časť príspevku vo výške 819 004 € bude uhradená zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a časť vo výške 62 810 €  zo zdrojov štátneho rozpočtu. Výdavky pre mesto Stará 

Turá na uvedenú investičnú akciu sú vo výške 249 100 €.   

Financovanie celej investičnej akcie je  možné len formou refundácie. So zreteľom na túto 

skutočnosť a taktiež vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, spôsobenú pandémiou, sme 

nútení zabezpečiť dočasné financovanie tohto projektu formou čerpania preklenovacieho 

úveru vo výške 236 645 €, čo je 95 %  z celkových oprávnených nákladov. Zvyšok je povinná 

5 %-ná spoluúčasť mesta, čo predstavuje 12 455 €. 

Predpokladaný termín na predkladanie žiadosti o platbu je 30.09.2020. Z informácií, ktoré 

doposiaľ máme predpokladáme, že refundácia nákladov by mala byť najneskôr vo februári 

2021.  

Z vyššie uvedených dôvodov sme požiadali banky o vypracovanie ponuky na preklenovací 

úver. Oslovili sme päť bánk (SLSP, VUB, Prima Banka, SZRB, Tatra banka); na našu 

požiadavku reagovali tri banky (SLSP, Prima Banka, SZRB), ktorých ponuky prikladáme 

k materiálu.   

 

 

2) Stanovisko komisie 

 
Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť 

preklenovací úver na investičnú akciu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ vo výške 

236 645 € . 
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3) Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 27.07.2020 spôsob 

financovania investičnej akcie „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ a: 

 

a) schvaľuje  

prijatie preklenovacieho úveru vo výške 236 645 € (financovanie 95% celkových 

oprávnených nákladov) 

 

b) berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho 

úveru 


