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Materiál na rokovanie 

25. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 16.09.2021 

  

Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v rámci 

rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2021 s uznesením MZ č. 19/2021/IV 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor 

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta 

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 06.09.2021  

Dôvodová správa: 

Viacročný programový rozpočet mesta na roky 2021-2023 bol schválený na plenárnom 

zasadnutí MsZ dňa 25.02.2021 uzn. č.19/2021/IV tým, že vyrovnanie schodku medzi 

kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami započítaním zisku z bežného rozpočtu a 

finančných operácií mesto bude riešiť prijatím bankového investičného úveru vo výške 

650.000,– €.  

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. 2020   

Celková suma dlhu k 31. 12. 2020 1 486 343,11 € 

Suma ročných splátok (úroky + istina): 513 683,32 € 

Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka: 

Objem znížených skutočných bežných príjmov predch. roka:   

13 947 252,69 € 

9 257 280,64 € 

% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov 

predchádzajúceho roka:                                         max. 60 % 
10,66% 

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

5,55% 

 

Z uvedených podkladov vyplýva, že Mesto Šamorín môže na financovanie kapitálových 

výdavkov použiť ďalšie návratné zdroje financovania, t.j. úver. Z úverových prostriedkov budú 

realizované nasledovné investičné akcie, pričom uvedené sumy sú predbežné, hodnota 
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jednotlivých akcií bude vyšpecifikovaná podľa konkrétnych projektových dokumentácií, 

výkazov výmer a výsledkov verejných obstarávaní: 

- Námestie pred cintorínom    400.000,00€, 

- Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov 400.000,00€, 

- Rekonštrukcia – teplovod    165.000,00€. 

 

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

o vypracovanie indikatívnej ponuky poskytnutia úveru. Z oslovených subjektov poskytol 

ponuku 5 bánk. Po dôkladnom zvážení obdŕžaných ponúk bola pre mesto najvýhodnejšia 

ponuka v rámci všetkých podmienok indikatívna ponuka Slovenskej sporiteľne na dobu 5 rokov 

s fixnou úrokovou sadzbou 0,04%. 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.09.2021 po prerokovaní 

predloženého návrhu: 

 

A/ Schvaľuje 

prijatie investičného úveru vo výške 650 000€ na 5 rokov na investičné akcie mesta, ktoré 

boli/ budú realizované v období od 1.1.2021 do 31.12.2021, a to na nasledovné investície 

podľa potreby: 

- Námestie pred cintorínom    400.000,00€, 

- Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov 400.000,00€, 

- Rekonštrukcia – teplovod    165.000,00€. 

 

B/ Berie na vedomie 

1, stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu investičného  úveru vo výške 650.000,00€ (slovom 

šesťstopäťdesiattisíc eur), 

2, že investičný úver bude poskytnutý bez zabezpečenia. 

 

 




