
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

15. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 17.06.2020 

  

Návrh na prijatie preklenovacieho úveru schváleného v rámci I. 

zmeny rozpočtu za rok 2020 s uznesením MZ č. 14/2020/VI  

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda  FK  MsZ 

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 15.06.2020 

 

Dôvodová správa: 

Mesto v súčasnosti realizuje EU projekt Moderné kláštory, v rámci čoho sa prebieha 

rekonštrukcia budovy Korona. Projekt je financovaný refundáciou v rámci programu 

INTERREG Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. 

Vzhľadom na fiškálne problémy spôsobenou finančnou situáciou kvôli pandémie COVID-19, 

mesto bez úveru nemá možnosť predfinancovať dotácie získané v rámci programu. 

Výška dotácie (ERDF + štátna dotácia) na rekonštrukciu, ktorá ešte nebola vyúčtovaná v rámci 

projektu je: 694.743,98 €. 

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu 

bez úverov zo ŠFRB, štátnych fondov a úverov  prijatých na predfinancovanie realizácie 

programov SR a EÚ nesmie  prekročiť 60 % skutočných  bežných  príjmov predchádzajúceho 

roku a suma  ročných splátok nesmie neprekročiť 25% skutočných vlastných  bežných  príjmov 

predchádzajúceho  roku. Avšak podľa bodu 9) §17 tohoto zákona už v prípade, keď celková 

suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku, mesto je 

povinné prijať opatrenia na jeho zníženie. 

V rámci Mesta Šamorín sú nasledovné výsledky: 

Celková výška úverového zaťaženia                     k  31. 12. 2019   

Celková suma dlhu k 31. 12. 2019: 672 551,47 € 

Suma ročných splátok (úroky + istina): 170 033,40 € 

Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

roka: 

Objem znížených skutočných bežných príjmov predch. 

roka:   

13 561 043,14 € 

  9 557 882,97 € 

% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných 

príjmov predchádzajúceho roka:                                        

  max. 60 % 

4,96 % 
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% podielu ročných splátok na objeme 

vlastných bežných príjmov predchádzajúceho roka:              

max. 25 %      
1,77% 

 

 

V záujme získavania najvýhodnejších podmienok úveru MsÚ požiadal osem bánk na území SR 

o vypracovanie indikatívnej ponuky poskytnutia úveru. Z oslovených subjektov 4 banky 

poskytli ponuku. Po dôkladnom zvážení obdŕžaných ponúk bola vyhodnotená ako 

najvýhodnejšia v rámci všetkých podmienok indikatívna ponuka Všeobecnej úverovej banky 

s úrokovou sadzbou 1M Euribor + 0,27% (1M Euribor je ku dňu 15.06.2020 = -0,484% - 

v prípade záporného Euroriboru je sadzba 0,00%) 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní 

predloženého návrhu: 

 

A/ Schvaľuje 

Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 694.743,98€ na 12 mesiacov na predfinancovanie 

projektu Moderné kláštory, v rámci čoho sa prebieha rekonštrukcia budovy Korona do 

30.10.2020. 

 

B/ Berie na vedomie 

1, stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru vo výške 694.743,98€ 

(slovom šesťstodeväťdesiatštyritisícsedemstoštyridsaťtri eur 98/100 centov) 

2, že úver bude poskytnutý bez zabezpečenia. 
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Potvrdenie hlavného kontrolóra mesta 
 splnenia podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania vo výške 694.743,98 € 
 
Podľa zákona č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania pred ich prijatím. Uvedený právny predpis v § 17 definuje podmienky prijatia 
návratných zdrojov financovania samosprávami. Podľa tohto ustanovenia na prijatie úveru musia byť 
súčasne splnené 2 podmienky:  
1) celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka  a  
2) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 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 EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky na základe osobitného 
predpisu.  

 

Celková výška úverového zaťaženia                     k  31. 12. 2019   

Celková suma dlhu k 31. 12. 2019: 672 551,47 € 

Suma ročných splátok (úroky + istina): 170 033,40 € 

Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka: 
Objem znížených skutočných bežných príjmov predch. roka:   

13 561 043,14 € 
  9 557 882,97 € 

% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov 
predchádzajúceho roka:                                            max. 60 % 

4,96 % 

% podielu ročných splátok na objeme 
bežných príjmov predchádzajúceho roka:             max. 25 %      

1,77% 

 

Na základe údajov uvedených v tabuľke potvrdzujem, dodržanie podmienok podľa § 17 ods. 
6 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. na prijatie 
návratných zdrojov financovania mestom Šamorín a to:  preklenovacieho úveru vo výške 
schváleného nenávratného finančného príspevku 694.743,98 € na prefinancovanie 
oprávnených nákladov projektu „Moderné kláštory.      
 
V Šamoríne, dňa 16.06.2020 
 
                                                                                                          Ing. Ján Lelkes 
                                                                                             hlavný kontrolór            
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