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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo  Šurany prerokovalo 

Žiadosť o prijatie úveru, stanovisko komisie 

finančnej, správy a predaja majetku mesta 

Mestského zastupiteľstva Šurany, stanovisko 

hlavnej kontrolórky mesta Šurany a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe: 

zákona č. 583/2004 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

 prijatie úveru vo výške: ..............................EUR 

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

strany 

.............................................................................. 

 

 

 

Prizvať: 

  

 

 

 

 

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany v 

zmysle predlohy. 

 

 

                    Ing. Marek Oremus, v.r. 

                      primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 18. júna 2020. 

 

 

 

 



D ô v o d o v á  s p r á v a  

 

k Žiadosti o prijatie úveru. 
 

        

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. 

 

V súlade s § 36 ods. 2) zákona č. 67/2020 Z. z.  zo dňa z 2. apríla 2020 o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na 

základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného 

fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za 

porušenie osobitného predpisu. 

 

Mesto Šurany z dôvodu prognózovaného poklesu prísunu podielových daní a z dôvodu 

predpokladaného zníženia príjmov v príjmovej časti rozpočtu má zámer čerpať úver na pokrytie 

prechodného nedostatku príjmov a nepredvídaných výdavkov vzniknutých so šírením 

nebezpečnej choroby COVID-19. 

 

Žiadosť o prijatie úveru bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany 

dňa 18.06.2020 pod č. C/21/13/2020. 

 

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 29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MESTO ŠURANY 

Námestie hrdinov 1 

942 01 Šurany 

 
 

 

Žiadosť o prijatie úveru. 
 

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.  

V súlade s § 36 ods. 2) zákona č. 67/2020 Z. z.  zo dňa z 2. apríla 2020 o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na 

základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného 

fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za 

porušenie osobitného predpisu. 

 

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. 

 

Dňa 23. apríla 2020 Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke zverejnilo 

mimoriadnu  aprílovú prognózu východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose 

dane z príjmov fyzickej osoby na rok 2020. Mesto Šurany na základe tejto prognózy predpokladá 

výpadok príjmov z podielových daní  takmer o 7% čo v prepočte predstavuje sumu 253 146,00 

EUR. Tento nepriaznivý stav pre mesto je spôsobený  šírením ochorenia COVID-19 a má 

negatívny dopad na finančnú oblasť.  Nakoľko mestu vznikajú v súvislosti s pandémiou 

nepredvídané mimoriadne výdavky, bol vypracovaný návrh na prijatie úveru na prefinancovanie 

prechodného nedostatku zdrojov mesta ako nevyhnutné opatrenie vo finančnej oblasti. 
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Mesto Šurany predpokladá výpadok príjmov v rozpočte aj z ďalších dôležitých zdrojov, 

ktorými sú: príjmy z výberu dane z nehnuteľností a výberu poplatkov za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. Mesto z dôvodu aktuálnej situácie oddialilo splatnosť miestnych daní 

a miestneho poplatku za komunálne odpady a rozdelilo ich úhradu na 3 splátky tak, že 

1. splátka bude splatná do 31.08.2020, 2. splátka bude splatná do 02.11.2020 a 3. splátka bude 

splatná do 31.12.2020. Na základe skúseností odhaduje prísun finančných prostriedkov 

z uvedených zdrojov až ku koncu kalendárneho roka. 

 

Na základe uvedených skutočností mesto pristúpilo k zámeru čerpať návratné zdroje 

financovania formou úveru na financovanie prechodného nedostatku zdrojov mesta Šurany a 

bežných výdavkov, nakoľko už teraz  je predpoklad, že  situácia vzniknutá s ochorením COVID-

19 bude mať veľmi negatívny dopad na finančné možnosti mesta. 

 

Mesto Šurany požiadalo o vypracovanie  indikatívnej cenovej  ponuky pre poskytnutie úveru 

vo výške 500 000,00 EUR štyri významné bankové inštitúcie na území Slovenskej republiky so 

zohľadnením nasledovných požadovaných podmienok:   

 

- okamžité čerpanie podľa potrieb mesta (na bežné aj kapitálové výdavky), 

- okamžité čerpanie bez dokladovania účelu, 

- splácanie kedykoľvek v akejkoľvek výške podľa možností mesta, 

- bez akéhokoľvek zabezpečenia, 

- dlhodobý bezúčelový úver so splatnosťou minimálne 10 rokov, 

- jednorazové schválenie mestským zastupiteľstvom bez následných dokladovaní, 

- žiadna administratíva spojená s podmienkami využívania úveru. 

 

Prehľad a zároveň porovnanie ponúk jednotlivých bankových inštitúcií je vypracovaný 

v samostatnej tabuľke a  bude predmetom rokovania Komisie finančnej, správy a predaja  

majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany, ktorá vypracuje stanovisko pre poslancov 

Mestského zastupiteľstva Šurany. Banky upozorňujú, že ponuka je dôverná a určená výlučne 

mestu Šurany. Jej obsah nemôže byť zverejnený akýmkoľvek tretím osobám bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu banky.   

 

 

 

                                                                                       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 29.05.2020 


