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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 č. 2 

Návrh na prijatie úveru mestom Moldava nad Bodvou vo výške stanovenej znaleckým 
posudkom, t. j. 289 000,- € a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

 
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 
dlhodobého investičného úveru v sume 289 000,00 eur za účelom kúpy nehnuteľnosti v zmysle 
schváleného zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou 
(uznesenie č. 176/2019, zo dňa 21. novembra 2019). 

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 31.12.2018:   
- skutočné bežné príjmy mesta M+R 9 201 290,90 
- skutočné bežné príjmy RO M+R 643 277,88 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018  9 844 568,78 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z bankových úverov 542 232,43 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 882 783,71 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 1 425 016,14 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 882 783,71 
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 882 783,71 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 542 232,43 

 
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 5,507 %.  
 
 
b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:   

- skutočné bežné príjmy mesta M+R 9 201 290,90 
- skutočné bežné príjmy RO M+R 643 277,88 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 9 844 568,78 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a ostatné z MF SR 3 585 072,43 
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 3 585 072,43 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 6 259 496,35 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- Istina – Poliklinika 101 124,00 



 
- Úrok z úveru – Poliklinika 5 478,60 
- Istina – Úverový rámec 1.331.000 0,00 
- Úrok z úveru – Úverový rámec 1.331.000 363,18 
- Istina – úver ŠFRB 48 988,20 
- Úrok z úveru – ŠFRB 26 561,40 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 182 515,38 
 

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 2,91 %. 

So zámerom predloženia najvýhodnejšej ponuky pre poskytnutie úveru boli oslovené bankové 
subjekty: SLSP, a. s., VÚB, a. s., ČSOB, a. s., Prima banka a. s. a Tatra banka, a. s. Všetky bankové 
subjekty predložili indikatívnu ponuku. Najvýhodnejšiu ponukou z hľadiska úverových podmienok 
ponúkla Prima Banka, a. s.. 
 
Veriteľ:    Prima Banka Slovensko a. s. 
Druh úveru:     Municipálny úver – Klasik (Dlhodobý investičný úver) 
Účel úveru: Kúpa nehnuteľnosti v zmysle schválenia mestským 

zastupiteľstvom 
Výška úveru:    289 000,00 Eur 
Splatnosť úveru:   9 rokov 
Obdobie čerpania:   do 31. 07. 2020 
Splácanie istiny: rovnomerné splátky 
Požadované zabezpečenie:   bez zabezpečenia. 
 
 
 
Indikatívna ponuka je platná do 30. 04. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 



 
Uznesenie č. ..../2020 z 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18. 02. 2020  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou v súlade § 17 ods. 14 zákona  
č. 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 289 000,00 Eur.  
 

 schvaľuje  
 
prijatie úveru vo výške 289 000,00 Eur od Prima Banka Slovensko a. s., v zmysle schváleného 
zámeru uznesením č. 176/2019, zo dňa 21. novembra 2019 za účelom odkúpenia nehnuteľného 
majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou. 
 

 poveruje  
 

primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta Moldava nad Bodvou na uzatvorenie zmluvy 
o úvere s Prima Banka Slovensko a. s.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
 
 


