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Mestské zastupiteľstvo  Šurany prerokovalo 

Municipálny úver – Univerzál (MÚU) v zmysle 

Indikatívnej ponuky financovania pre mesto Šurany  

z Prima banky Slovensko, a.s., stanovisko hlavnej 

kontrolórky mesta Šurany 

 

 

a    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe: 

zákona č. 583/2004 Z. z.  

 

 s c h v a ľ u j e  

 

 prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (MÚU), 

(ďalej len „úver“) vo výške: ...................... EUR 

(slovom: ........................ eur) poskytnutého zo strany 

Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 

010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, 

DIČ: 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 

148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dohodnutých 

v príslušnej zmluve o úvere 

  

 

 

 

Prizvať: 

  

 

 

 

 

 

 - bez pripomienok 

 - s pripomienkami  

 

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany v zmysle 

predlohy. 

 

                    Ing. Marek Oremus, v.r. 

                      primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 21. apríla 2020. 

 

 



Dôvodová správa k Municipálnemu úveru – Univerzál (MÚU). 
 

        

Použitie návratných zdrojov financovania na plnenie svojich úloh umožňuje obciam ustanovenie 

§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 17 ods. 

2, 3, 4, 5 cit. zákona, ktorým určuje pravidlá používania návratných zdrojov financovania a § 17 

ods. 6 cit. zákona, ktorým určuje podmienky prijatia návratných zdrojov financovania. 

 

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina predložila Indikatívnu ponuku financovania pre 

mesto Šurany. Jedná sa o nový produkt Municipálny úver – Univerzál (MÚU) s inými 

výhodnejšími podmienkami, aké boli pri  Municipálnom úvere – Superlinka. Tento nový typ 

úveru by nahradil doterajšiu „Superlinku“. Účelom Municipálneho  úveru je  zabezpečenie 

krátkodobého časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu 

rozpočtového roka, ktorý nastáva najmä v období poklesu prísunu podielových daní 

poukazovaných Ministerstvom financií SR,  prevažne v kalendárnych  mesiacoch máj a jún, ale 

aj možnosť financovať  aj kapitálové výdavky: 

 

a) pri kapitálových výdavkoch je konečná splatnosť úveru 10 rokov,  

b) pri financovaní prevádzkových potrieb súvisiacich s časovým nesúladom medzi príjmami 

a výdavkami bežného rozpočtu je nutnosť splatenia do konca rozpočtového roka 

z príjmov bežného rozpočtu. 

 

Porovnanie základných rozdielov medzi produktami: 

 

 Municipálny úver - Superlinka Municipálny úver – Univerzál 
   

Druh: kontokorentný úver dlhodobý univerzálny úver 

Úrokové 

rozpätie:     1,60% 0,50 % 

Deň splatnosti:          

k 30.04.2020 

a vždy k 31.12. bežného roka 

a) 10 rokov ak sa použije na kapitálové 

výdavky 

b) do 31.12. bežného roka ak sa použije 

na bežné výdavky  

Výška sumy:             100 000,00 EUR podľa potreby napr. 500 000,00 EUR 

 

 

Municipálny úveru – Univerzál (MÚU) bude predložený na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 21.04.2020 pod č. C/2/12/2020. 

 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

                                                                                         Ing. Renáta Mesárošová, v.r.                                       

                                                                                         vedúca finančného oddelenia                                      

                                                                                             Mestského úradu Šurany            

 

 

 

V Šuranoch dňa 15.04.2020 
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MESTO ŠURANY 

Námestie hrdinov 1 

942 01 Šurany 

 
 Municipálny úver – Univerzál (MÚU). 

 

Podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec môže 

na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania.  

Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec môže 

použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie 

časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového 

roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do 

konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.  

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 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. 

 

Prima banka Slovensko, a.s. poskytuje úvery samosprávam Slovenskej republiky po 

posúdení údajov, ktoré žiadateľ predkladá vo forme Žiadosti o úverový produkt, po posúdení 

bonity a rizikovosti obchodného prípadu a na základe vlastných úverových možností 

samosprávy, ktorá priamo súvisí s možnosťou splácať istinu úveru a úroky. 

 

  Úverový vzťah medzi bankou a samosprávou vzniká obojstranným podpísaním úverovej 

zmluvy, v ktorej sa stanovia podmienky splácania úveru, forma garancií a ďalšie. 

 

Municipálny úver – Univerzál (MÚU) 

- je dlhodobý „univerzálny“ úver vedený na samostatnom novootvorenom retailovom účte mesta 

s ročným prehodnocovaním. Tento produkt je určený samosprávam, ktoré chcú efektívne 

a flexibilne spravovať svoje financie a riadiť úhradu svojich krátkodobých ale aj dlhodobých 

záväzkov. Využívaním tohto bankového produktu majú samosprávy možnosť čerpať finančné 

prostriedky zo svojho bežného účtu vedeného v banke až do stanoveného limitu. Prostriedkami 

z tohto úveru si samosprávy môžu vykryť nielen časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami 

bežného rozpočtu, ale týmto úverom môžu financovať aj investičné či prevádzkové potreby 

mesta.  
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Indikatívne podmienky Municipálneho úveru – Univerzál (MÚU): 

 

 druh úveru: dlhodobý univerzálny úver (kontokorentný úver); 

 výška úveru: ..................EUR, slovom: ....................... eur; 

 konečná splatnosť: 10 rokov; 

 bežný účet samosprávy vedený v Prima banke Slovensko, a.s.; 

 súhlas mestského zastupiteľstva s prijatím úveru;  

 poukazovanie podielových daní na účet v Prima banke Slovensko, a.s. počas trvania 

úverového vzťahu; 

 záväzková provízia z nevyčerpaného objemu úveru: 0,60 % p.a.; 

 úroková sadzba: 12 mesačný Euribor® + úrokové rozpätie 0,50 % p.a.;  

 jednorazový poplatok za poskytnutie úveru: 0,25 % z objemu schváleného úveru (min. 

200,00 EUR); 

 zabezpečenie: bez zabezpečenia; 

 splácanie istiny: nepravidelné, kedykoľvek bez informovania banky. 

 

 
 

Vzhľadom na súčasnú situáciu šírenia nového koronavírusu ochorenia COVID-19 a následný 

vývoj ekonomiky, ktorý z hľadiska prognóz prísunu podielových daní pre samosprávy nie je 

priaznivý, navrhujeme prijatie nového úverového produktu a stanovenie výšky úveru. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Marek O r e m u s, v.r.  

                                                                                            primátor mesta Šurany 
 

Vypracovala:  

Ing. Renáta Mesárošová 

vedúca finančného oddelenia 

Mestského úradu Šurany 

 

V Šuranoch, dňa 15.04.2020 


