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Materiál na rokovanie 

32. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 23.06.2022 

  

Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v rámci 

rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2022 s uznesením MZ č. 29/2022/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 13.06.2022  

Dôvodová správa: 

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

zasadnutí MsZ dňa 10.02.2022 uzn. č.29/2022/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 

800.000,– €.  

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. 2021   

Celková suma dlhu k 31. 12. 2021 1 516 802,78 € 

Suma ročných splátok (úroky + istina): 335 407,24 € 

Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka: 

Objem znížených skutočných bežných príjmov predch. roka:   

14 482 178,27 € 

12 346 849,14 € 

% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov 

predchádzajúceho roka:                                         max. 60 % 
10,47% 

% podielu ročných splátok na objeme 

bežných príjmov predchádzajúceho roka:             max. 25 %      
2,72% 

 

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

výdavkov použiť ďalšie návratné zdroje financovania, t.j. úver. Z úverových prostriedkov budú 
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realizované kapitálové výdavky mesta schválené na plenárnom zasadnutí MsZ dňa 10.02.2022 

uzn. č.29/2022/IV. 

 

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 10 

rokov s variabilnou úrokovou sadzbou 6M EURIBOR + 0,15% p.a. 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.06.2022 po prerokovaní 

predloženého návrhu: 

 

A/ Schvaľuje 

prijatie termínovaného úveru vo výške 800 000,-€ (slovom osemstotisíc eur) poskytnutého zo 

strany Slovenská sporiteľňa, a.s. na 10 rokov na kapitálové výdavky mesta, ktoré boli/ budú 

realizované v období od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

 

B/ Berie na vedomie 

1, stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu investičného  úveru vo výške 800.000,00€ (slovom 

osemstotisíc eur), 

2, že investičný úver bude poskytnutý bez zabezpečenia. 

 

 



 

M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S 

                              Mestský úrad   -   Városi hivatal 

                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37          

                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja 

 
 

Potvrdenie hlavného kontrolóra mesta 
 splnenia podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania vo výške 800.000,- € 
 
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. 2021   

Celková suma dlhu k 31. 12. 2021: 1 516 802,78 € 

Suma ročných splátok (úroky + istina): 335 407,24 € 

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

14 482 178,27 € 
12 346 849,14 € 

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

10,47% 

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

2,72% 

 

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:  investičného úveru v sume 
800.000,- € na zabezpečenie realizácií investičných akcií podľa schváleného rozpočtu na rok 
2022.      
 
 
 
                                                                                                          Ing. Ján Lelkes 
                                                                                             hlavný kontrolór            
 



Ponuky na 800.000,- eur

banka

úroková 

sadzba - 6M 

euribor

úroková 

sadzba - 3M 

euribor fix

sprac 

poplatok

poplatok za 

vedenie účtu

poplatok za 

monitoring

poplatok za 

predčasné 

splatenie

a 0,73% 2,54% 166 6/m 0 0

b 0,15% 0,20% 2,19% 500 N/A 0 0

c 0,37% 0,37% 1,99% 300 0/m 0 0

d 0,19% 2,16% 800 8/m 0

e 0,40% 2000 N/A 800 0

6/14/2022 6/13/2022 06.12.2023 06.11.2023 06.10.2024

Euribor 1 

week
-0.571 % -0.568 % -0.568 % -0.578 % -0.575 %

Euribor 1 

month
-0.512 % -0.536 % -0.539 % -0.533 % -0.537 %

Euribor 3 

months
-0.243 % -0.281 % -0.298 % -0.282 % -0.302 %

Euribor 6 

months
0.175 % 0.108 % 0.083 % 0.063 % 0.034 %

Euribor 12 

months
0.957 % 0.792 % 0.680 % 0.614 % 0.569 %

https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/5/euribor-rate-1-week/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/5/euribor-rate-1-week/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/1/euribor-rate-1-month/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/1/euribor-rate-1-month/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/2/euribor-rate-3-months/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/2/euribor-rate-3-months/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/3/euribor-rate-6-months/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/3/euribor-rate-6-months/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/4/euribor-rate-12-months/
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/4/euribor-rate-12-months/

