
 

 

Určené na: 
21. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, 
dňa  27. 08. 2020 
K bodu programu č.: 15 
 
Názov dokumentu: 
Návrh na schválenie Zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským atletickým 
zväzom o realizácii národného športového projektu – atletickej dráhy a návrh na prijatie 
návratných zdrojov financovania na realizáciu výstavby atletickej dráhy 
 
predkladá: 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednosta Mestského úradu 

vypracované: 
JUDr. Richard Kacvinský 
právny odbor 
 
 

prerokované: 
Mestská rada 
Komisia finančná, správy majetku a obchodu 
Komisia investičných činností a výstavby 
Komisia pre šport 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
Návrh zmluvy pozemky ČSA 15 
Grafické znázornenie dráhy  
 

 
Legislatívne východiská: 
 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
138/1991 Zb. o majetku obcí  
 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 
 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
250 000,- €, dotácia 100 000,- € 

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 k bodu č. 15 
Návrh na schválenie Zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským atletickým 
zväzom o realizácii národného športového projektu – atletickej dráhy a návrh na prijatie 

návratných zdrojov financovania na realizáciu výstavby atletickej dráhy 
 

 
Na 16. zasadnutí Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou dňa 21. 01. 2020 bol prerokovaný návrh 
zmluvy o realizácií národného športového projektu Slovenského atletického zväzu na výstavbu 300 
metrovej atletickej dráhy v meste Moldava nad Bodvou s tým, že Slovenský atletický zväz poskytne mestu 
Moldava nad Bodvou financie na vybudovanie atletickej dráhy vo výške 100 000,- €.  
 
Členovia Mestskej rady boli informovaní o pôvodnom termíne na podpis zmluvy. Pôvodný termín bol 
stanovený do 31. 05. 2020 so špecifikáciou výberu pozemku pre výstavbu atletickej dráhy. Z dôvodu 
pandémie COVID -19 bol pôvodný termín odročený do 31.08.2020.   
 
Mesto Moldava nad Bodvou navrhlo vybudovať uvedenú atletickú dráhu na ploche školského areálu ZŠ 
Československej armády 15, pozemku parc. č.  1351/126 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 11638 m2  k. ú. Moldava /B , list vlastníctva č. 1533.  
 
V súlade s § 11 ods.  4 písm.  b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov predkladáme na rokovanie MsZ návrh na schválenie zámeru prijatia návratných zdrojov 
financovania výdavkov mesta -návrh na prijatie úveru. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému 
zastupiteľstvu. 
Pravidlá používania  návratných  zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z. 
z..  Podľa citovaného ustanovenia  môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových 
výdavkov a môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, 
ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 
583/2004 Z. z.  Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

 a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 

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

Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn záväzkov 
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka, záväzkov z 
investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. 
Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.  nezapočítavajú 
záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu 
obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného 
za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z 
Environmentálneho fondu, z návratných zdrojov  financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania 
realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná 
spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 
uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na 
základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok sa 
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia. 
 



 

 

Mesto Moldava nad Bodvou, v prípade prijatia úveru v roku 2020 na výstavbu multifunkčnej športovej haly 
v sume 1 150 000,00 Eur, zároveň v prípade prijatia úveru v roku 2020 na vybudovanie atletickej dráhy v 
sume 150 000,00 Eur a zároveň v prípade prijatia úveru z MF SR v sume 257 000,00 Eur bude k 31.12.2020 
na úrovni celkovej sumy dlhu 30,2032 %, čiže podmienka MF SR – podmienka - celková suma dlhu obce 
alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka  je splnená. 
 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 
investičných dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 
rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 
základe osobitného predpisu (K 31.12.2019 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 2,92 %. 
Výhľadom odhadovaná úroveň sumy splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a 
suma splátok záväzkov bude k 31.12.2020 na úrovni 5,008 %. Pre mesto Moldava nad Bodvou suma 
splátok návratných zdrojov financovania vyše 1,5 mil. eur predstavuje 25%).   
 
 
Na základe vyššie uvedeného preto poslancom mestského zastupiteľstva odporúčame, aby po prerokovaní 
veci prijalo nasledujúce uznesenie.  
 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2020 z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 08. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 

návrh zmluvy o realizácii národného športového projektu – atletickej dráhy v predloženom znení 
 

• schvaľuje 
 

zámer prijatia návratných zdrojov financovania vo výške  150 000,00 Eur na výstavbu atletickej dráhy 
v zmysle Zmluvy o realizácii národného športového projektu – atletickej dráhy  
 
• splnomocňuje  
 
primátora mesta osloviť jednotlivé finančné inštitúcie na predloženie indikatívnych ponúk na financovanie 
investičných aktivít mesta Moldava nad Bodvou. 
 
 
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. 


