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N á v r h   
na prevzatie úveru na financovanie  investičných akcií mesta 

 
 

 
 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc.   
primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia dňa 10.6.2013 –  neodporučené 
MsR dňa 11.06.2013 – neodporučené 



 

Dôvodová správa 

 
Predkladáme návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta vo výške 

800.000,00 EUR z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie krytia nových 
investičných akcií alebo nevyhnutných na rekonštrukciu majetku mesta, ako aj rozvoj mesta.   

 
Indikatívne ponuky úverového financovania predložili bankové subjekty VÚB a.s, 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Uni Credit Bank, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s.. 
Po posúdení splnenia požiadaviek mesta, ktoré boli špecifikované vo výzve na predloženie 

aktuálnej ponuky na úverové financovanie, ako aj výhodnosti jednotlivých ponúk zo strany 
bankových subjektov, predkladáme návrh na prevzatie úveru od .................... a.s. vo výške 
800.000,00 Eur so splatnosťou 10 rokov. 

Účel prevzatého úveru sa vymedzil rámcovým rozsahom na investičné akcie mesta s tým, že 
konkrétne investičné akcie budú schválené uznesením na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva.  
Okruh navrhovaných investičných akcií: 

 cestnú dopravu a komunikácie v meste – realizácia nových stavieb, rekonštrukcie 
komunikácií 

 rekonštrukcia amfiteátra a mestského parku, mestský a parkový mobiliár 
 rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 rozšírenie kamerového systému v meste 

 
Ročná splátka úveru (istiny) v prípade celoročného splácania 12 mesiacov by bola 80.000,00 

EUR, splátka úrokov 20.000,00 EUR. Splátka úrokov medziročne bude klesať, najvyššia je v prvom 
roku splácania. 

Predpokladá sa, že v prípade schválenia úveru v roku 2013 by k splácaniu došlo v roku 2014 
(verejné obstarávanie, príprava realizácie a samotná realizácia investičnej akcie), nakoľko splácať 
úver Mesto začne po čerpaní a to zo skutočne vyčerpanej sumy úveru. Splátky úveru a úrokov budú 
zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2014. 

V roku 2014 budú splatné dva úvery (jún, november) v celkovej mesačnej splátke istiny 
9.749,05 EUR. Predpoklad mesačnej splátky istiny úveru vo výške 800.000,00 EUR bude 6.667 
EUR. Prehľad úverovej zaťaženosti mesta a výšku mesačných splátok uvádzame v tabuľkovej 
forme v prílohe materiálu. 

 
K prijatiu úveru vo výške 800 000,00 Eur predložil svoje stanovisko aj hlavný kontrolór 

mesta v súlade s ustanovením §17 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Podľa uvedeného stanoviska Mesto Zlaté Moravce spĺňa zákonné podmienky na 
prijatie návratných zdrojov financovania na úhradu kapitálových výdavkov v predkladanej výške. 

 

 

 

 



Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta  za roky 2011 – 2012                         v EUR 
Obdobie Ukazovateľ 

k 31.12.2011  k 31.12.2012 

Index 

2012/2011 

Celkový dlh mesta v EUR (§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.)  1 702 134  1 467 205  0,86 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania (istina 

a úroky) v EUR 

267 870  285 191  1,06 

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v EUR  6 441 792  6 290 092  0,98 

Ukazovatele dlhu v %: 

a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

26,42 %

4,16 % 

 

23,33 % 

4,53 % 

x

x 

Dlh mesta spolu (FIN 6 – 01)  1 702 134  1 467 205  0,86 

Počet obyvateľov k 31.12.  12 960  12 843  0,99 

Dlh mesta na 1 obyvateľa v EUR  131  114  0,89 

 
 
 
Vypracovala:  
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta 
b) návrh na prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 800.000 € na financovanie 

investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom 
c) ručenie úveru od  Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 800.000 € blankozmenkou 

s ch v a ľ u j e  
a) prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 800.000 € na financovanie 

investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom za podmienok uvedených 
v indikatívnej ponuke banky 

b) ručenie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 800.000 € blankozmenkou  
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 

 

                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
 
                        Mgr. Roman Šíra 
                prednosta MsÚ 
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