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Legislatívne východiská: 

 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
1 150 000,00 Eur 

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. 16 
Návrh zámeru na prijatie návratných zdrojov financovania formou úveru na financovanie 

výstavby multifunkčnej športovej haly 
 
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. 
 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 402/2019 zo dňa 21. augusta 2019 bola schválená 
dotácia vo výške 750 000,00 Eur, ktorú má mesto vyčerpať do 31. 12. 2021. Uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 170/2019 zo dňa 21. 11. 2019 schválilo realizáciu projektu výstavby 
multifunkčnej športovej haly využitím dotácie vlády Slovenskej republiky vo výške 750 000,00 
Eur schválenej uznesením č. 402/2019 zo dňa 21. augusta 2019 a vlastných zdrojov na parcele č. 
KNC 791/1 ostatná plocha o výmere 5312 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 3395 v katastrálnom 
území Moldava nad Bodvou pod B1 vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou v podiele 1/1 t. j. 
v celosti. 
 



 

 

Z dôvodu, že nie je možná príprava verejného obstarávania bez finančného krytia, predkladajú sa 
mestskému zastupiteľstvu spôsob financovania z návratných zdrojov financovania (maximálny 
úverový rámec 1 150 000,00 EUR) –  úverová zaťaženosť mesta v nasledovnom období viď 
priložená tabuľka. Predpoklad prijatia úveru je 12/2020 resp. 1/2021. Konkrétne podmienky 
a indikatívne ponuky jednotlivých bánk budú  predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
Multifunkčná športová hala    1 150 000,00 EUR 
Nevyčerpaná suma z úverového rámca bude predložená mestskému zastupiteľstvu na 
prefinancovanie ďalších investičných akcií mesta. 
 
Multifunkčná športová hala je navrhovaná tak, aby mohla slúžiť všetkým športovým odvetviam, 
ktoré potrebujú športovisko v krytej hale alebo aj mnohým ďalším športom v zimnom období a v 
prípade nepriaznivého počasia.  
Objekt multifunkčnej športovej haly je situovaný na parcela KNC 791/1 k. ú. Moldava nad 
Bodvou. Parcela je v územnom pláne mesta zaradená medzi plochy športových zariadení, teda 
športové využitie haly je v súlade s rozvojom mesta a podporuje komplexnejšie využitie 
územia, v ktorého tesnej blízkosti sa nachádza futbalový štadión a mestské kúpalisko. 
Pôdorysné rozmery budovy:   31 x 38,5 m  
Zastavaná plocha:    1 185,50  m2       
Úžitková plocha:                                1 313,20 m2 

Obostavaný priestor:                             10 661 m3 
 
Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete, ktoré sú na ulici Rožňavská, novými 
prípojkami a rozšírením distribučných rozvodov cez uličku vedúcu ku kúpalisku v rozsahu: 

- vodovod 
- kanalizácia 
- NN elektrická sieť 
- teplovodná prípojka. 

Základné kapacitné údaje 

Realizáciou multifunkčnej športovej haly vzniká priestor 35,5 m x 17,5 m pre halové športy, 
hlavne basketbal a volejbal s kapacitou 300 miest na sedenie. Objekt je rovnako využiteľný aj 
pre rôzne kultúrno-spoločenské akcie do 1000 divákov. 

Riešenie dopravnej infraštruktúry 

Multifunkčná športová hala je sprístupnená z Rožňavskej ulice miestnou obslužnou 
komunikáciou s obojstranným chodníkom vo väzbe na autobusovú zastávku. Cez túto 
komunikáciu sú riešené plochy statickej dopravy vo východnej časti pozemku s prístupom 
tiež z uličky ku kúpalisku, ktoré môže slúžiť aj sezónnym potrebám kúpaliska. Z tohto 
parkoviska je prístup do zázemia haly pre športovcov. Obe parkoviská sú prepojené obslužnou 
komunikáciou v severnej časti parcely, čím je vytvorená možnosť plynulej  dopravnej obsluhy. 
Po zhotovení projektovej dokumentácie sú náklady na výstavbu multifunkčnej športovej haly 
nasledovné: 
 
 
 
 
 
 



 

 

     
EUR bez 

DPH EUR s DPH     

SO 01  
Multifunkčná 
športová hala  1 351 101,44 1 621 321,73      

  vybavenie 83 335,65 100 002,78 1 721 324,51    
SO 02 Vodovodná prípojka 41 318,99 49 582,79      
SO 03 Kanalizačná prípojka 18 963,02 22 755,62      

SO 04 
NN zemná káblová 
prípojka 11 219,47 13 463,36   1 807 126,28  

SO 05 Teplovodná prípojka 8 685,36 10 422,43 8900 

 EUR s DPH  
výmenníková 
stanica   TEHO 19 322,43 

SO 06 
Komunikácie a 
spenené plochy 145 925,47 175 110,56      

SO 07 
Terénne a sadové 
úpravy 17 683,65 21 220,38 

vsakovacie 
bloky    

SO 08  Verejné osvetlenie 27 252,19 32 702,63 229 033,57    

      2 046 582,28     

          
Realizácia výstavby je termínovo nasledovná: 
 
Územné konanie   právoplatné  júl 2020 
Stavebné konanie    október 2020 
Priebeh VO     január 2021 
Začiatok realizácie    február 2021 
Koniec realizácie výstavby   august 2022 
 
Výstavba parkovísk, verejného osvetlenia  rok 2022 
 
Z predpokladaných termínov vychádza financovanie nasledovne: 

- rok 2021 – 2022  stavba vo výške 1 807 200,00 EUR (výška pred verejným 
obstaraním) 

- rok 2022 – prislúchajúca infraštruktúra –     230 000,00 EUR (pred VO) 
 
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%).   
 
 
 
 

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  
zámer prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 1 150 000,00 Eur na výstavbu 
Multifunkčnej športovej haly  
 

 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.  
 
 
 


