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V Žiline, dňa 10. augusta 2009
Uznesenie č. ___/2009


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


1. skrátenie doby financovania projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ z 15 rokov splácania na 8 rokov.




Dôvodová správa

       Vzhľadom na možnosti spojené s financovaním, ktoré sú na finančnom trhu v nadväznosti na spoločné rokovanie zástupcov mesta, víťazného uchádzača a banky, predkladáme návrh na možnosť skrátenia doby financovania projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina“ “ a to z 15 rokov splácania na kratšiu dobu, nie však kratšiu ako 8 rokov.


	
Materiál

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo Uznesením č. 89/2009 zo dňa 29.06.2009 projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina“ s podmienkami financovania počas realizácie stavebných prác, ktoré si zabezpečí víťazný uchádzač z vlastných zdrojov alebo z bankového úveru, pričom mesto bude splácať investíciu v pravidelných ročných splátkach úspešnému uchádzačovi počas pätnástich rokov. Ročná splátka vo výške 1/15 celkovej ceny bude splatná vždy k poslednému dňu príslušného roku, pričom výška jednotlivých splátok mala byť rovnaká. Financovanie splátok si mesto zabezpečí zo zdrojov rozpočtu.

Pri zohľadnení aktuálnej situácie na finančnom trhu v nadväznosti na spoločné rokovanie zástupcov mesta, víťazného uchádzača a banky, predkladáme návrh na možné skrátenie doby financovania projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina“ a to z 15 rokov na 8 rokov splácania, teda mesto ako objednávateľ má právo svoje záväzky uhradiť skôr, nie však skôr ako 8 rokov.

	Mesto bude splácať investíciu v pravidelných ôsmych ročných splátkach, prvých 7 splátok bude rovnomerných, každá v hodnote 1/15 a  8. splátka bude nerovnomerná, a to v hodnote 8/15, splatné vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného roku. Financovanie splátok si mesto zabezpečí zo zdrojov rozpočtu.

Uvedeným skrátením doby splácania celkovej ceny diela bude zabezpečená úspora celkovej investície v časti finančných nákladov.
	
























