
 

 

Návrh na uznesenie: 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.4.2018 prerokovalo  a 

 

 

Schvaľuje 

 

poskytnutie pôžičky spoločnosťou Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. vo výške 370 tis. 

EUR spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o. za týchto základných podmienok: 

 

a) Účelom použitia peňažných prostriedkov je krytie investičných potrieb spoločnosti 

Energetika Sereď, s.r.o.. Investíciou podľa tejto Dohody sa rozumie obstaranie majetku 

súvisiaceho s obnovou a rozvojom tepelného hospodárstva v meste Sereď, pričom uvedená 

Investícia musí byť súčasťou fixných nákladov tak, ako ich definuje Vyhláška Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 190/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 

tepelnej energetike. Investíciou podľa tejto Dohody sa rozumie obstaranie majetku 

súvisiaceho s kombinovanou výrobou tepla a výrobou distribúciou pitnej vody v meste 

Sereď. 

b) Doba splatnosti poskytnutých peňažných prostriedkov sa určuje nasledovne: 

 suma 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro) je splatná dňa 06.11.2024; 

 suma 80.000,- EUR (slovom: osemdesiattisíc euro) je splatná dňa 13.01.2025; 

 suma 70.000,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc euro) je splatná dňa 13.02.2025; 

 suma 90.000,- EUR (slovom: deväťdesiattisíc euro) je splatná dňa 08.10.2025; 

 suma 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro) je splatná dňa 22.10.2025; 

 suma 70.000,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc euro) je splatná dňa 31.10.2026. 

 Jednotlivé lehoty splatnosti môžu byť prolongované na ďalšie obdobie, maximálne však do 

31.12.2033. 

c) Úroková sadzba na určenie úrokov sa určuje na jednotlivé za sebou nepretržite  

nasledujúce oceňovacie obdobia v dĺžke dvanásť (12) mesiacov, vo výške 2,5 % p. a. 

Každá prirážka pre určenie sadzby úrokov z omeškania je: 10,00 % p. a. 

d) Uvedené peňažné prostriedky sú podriadené úverom získaným spoločnosťou Energetika 

Sereď, s.r.o. od bánk. 

e) Splácanie peňažných prostriedkov: spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť 

jednotlivé istiny  jednorazovo v posledný  deň splatnosti jednotlivej istiny. 

f) V prípade, že Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. odkúpi majetok od spoločnosti 

Energetika Sereď, s.r.o., tak si vyhradzuje právo započítať výšku nesplatených peňažných 

prostriedkov do kúpnej ceny za majetok. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


