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Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov,  

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

  

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní 
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný 
oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na 
rokovaní vystúpi 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru  

 
 
 V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a doplnkov Mesto Moldava nad Bodvou predkladá MsZ na rokovanie návrh 
na schválenie investičného úveru na financovanie kapitálových výdavkov formou nezáväzného 
úverového rámcu v sume 1 331 000 eur na investičné akcie spojené s rozvojom mesta. Mesto 
Moldava nad Bodvou plánuje v roku 2019 začať s realizáciou výstavby nových parkovacích miest 
na Nám. Ľ. Štúra v sume 130 000 eur, s rekonštrukciou medziblokového priestoru na ul. Krátka, 
Bartalosova, ČSA a Nám. Budovateľov v sume 83 000,00 eur, ktoré sa plánujú zapracovať do 
rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019. Mesto Moldava nad Bodvou v roku 2017 
obstaralo projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu na vytvorenie 18 bytových jednotiek bežného 
štandardu s parkovacími miestami na ul. Hviezdoslavova 21. Celkový rozpočet je v sume 
1 118 000,00 eur. Po ukončení realizácie projektu mesto bude mať príjmy z prenájmu 18 bytových 
jednotiek, čo by v budúcnosti navýšilo príjmy rozpočtu mesta a zároveň by boli čiastočne kryté 
výdavky súvisiace so splácaním istiny a úroku z úveru.  V prípade schválenia úveru mesto 
navrhuje v roku 2019 začať s realizáciou uvedených investičných zámerov. 

 Podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 
financovanie len ak: 

a) celková suma dlhu obce alebo VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo VÚC z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   
- skutočné bežné príjmy mesta M+R 8 642 908,26 
- skutočné bežné príjmy RO M+R 608 480,98 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017  9 251 389,24 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 480 352,00 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 931 771,92 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 1 412 123,92 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 931 771,92 
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 931 771,92 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 480 352,00 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená, nakoľko 
celková suma dlhu mesta k 31.12.2018 je na úrovni 5,19 %.  
 
 



 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy mesta M+R 8 642 908,26 
- skutočné bežné príjmy RO M+R 608 480,98 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 9 251 389,24 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a ostatné z MF SR 3 360 413,75 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0 
- účelovo určené peňažné dary  12 193,27 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 3 372 607,02 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 5 878 782,22 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- Istina – Poliklinika 101 124,00 
- Úrok z úveru – Poliklinika 7 393,40 
- Istina – rekonštrukcia MsÚ 3 569,16 
- Úrok z úveru – rekonštrukcia MsÚ 6,76 
- Istina – úver ŠFRB 47 340,08 
- Úrok z úveru – ŠFRB 28 209,52 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 187 642,92 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená, nakoľko suma 
splátok návratných zdrojov financovania je na úrovni 3,19 %. 

 Mesto navrhuje pristúpiť na prijatie dlhodobého investičného úveru v letnom období roku  
2019, pričom sa navrhuje spôsob poskytnutia/čerpania úveru po častiach, a to po predložení 
dokladu preukazujúceho účel čerpania a po predložení riadne vyplnenej žiadosti o čerpanie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  

 
 berie na vedomie 

 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou v súlade § 17 ods. 14 Zák. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov k dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – 
dlhodobého investičného úveru vo výške úverového rámca maximálne 1 331 000,00 Eur.  

 
 schvaľuje  

 
a) prijatie úveru vo výške úverového rámca maximálne 1 331 000,00 Eur od ............, za účelom 

financovania investičných aktivít mesta Moldava nad Bodvou so splatnosťou 10 rokov.    
b) zo schváleného úverového rámca financovanie realizácie výstavby nových parkovacích miest 

na Nám. Ľ. Štúra v sume 130 000,00 Eur 
c) zo schváleného úverového rámca financovanie rekonštrukcie medziblokového priestoru na ul. 

Krátka, Bartalsoova, ČSA a Nám. Budovateľov v sume 83 000,00 Eur 
d) zo schváleného úverového rámca financovanie rekonštrukcie objektu s vytvorením 18 

bytových jednotiek bežného štandardu s parkovacími miestami na ul. Hviezdoslavova v sume 
1 118 000,00 Eur.  

 
 poveruje  

 
primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta Moldava nad Bodvou na uzatvorenie zmluvy 
o úvere so ............. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


