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1) Dôvodová správa

          Mestské zastupiteľstvo Stará Turá a základe návrhu Mesta Stará Turá odsúhlasilo  
na  svojom  zasadnutí  dňa  18.02.2021  uznesením  č.  32-XX/2021  investičný  zámer
rekonštrukcie budovy bývalej SPŠE na MsÚ – „Konverzia školy na MsÚ Stará Turá“.

         Cieľom rekonštrukcie je vybudovať sídlo MsÚ tak, aby spĺňalo všetky požiadavky
efektívnej samosprávy  poskytujúcej kvalitné služby svojim občanom „pod jednou strechou“
a zároveň  boli  zohľadnené  kritériá  moderného  a funkčného  pracovného  prostredia  
pre zamestnancov.

          Budova bývalej SPŠE je evidovaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Nové
Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, katastrálne územie Stará Turá na liste vlastníctva č. 1,
súpisné číslo 375, parcelné číslo 610/1, popis stavby – škola. Filozofia investičných projektov
v rámci  mesta  uprednostňuje  revitalizáciu  už  postavených  a nevyužívaných  stavieb  pred
jednoduchšou  výstavbou  nových  budov  bez  kompromisov,  čím  sú   zachovávané  voľné
nezastavané plochy v rámci mesta.

Mesto malo ambíciu získať aspoň časť finančných  zdrojov  z prostriedkov eurofondov
v rámci  zverejnených  výziev  programov  MIRRI  SR.  V súčasnosti  nie  je  vypísaná  žiadna
vhodná  výzva.  Projekty  na  zníženie  energetickej  náročnosti  budov  vyžadujú  vyčíslenie
spotreby energie   spätne 3 roky dozadu pre následné vyčíslenie úspory energie po dokončení
projektu. Uvedenú požiadavku vzhľadom na budovu bývalej SPŠE nedokážeme splniť, preto
sme nemohli realizovať žiadnu žiadosť a ostala len  možnosť požiadať o komerčný investičný
úver.

Konkrétny  úver,  ktorý  bol  vybratý  z ponuky  Slovenskej  sporiteľne,  a.s.,  nekladie
žiadne  požiadavky  na  zabezpečenie  poskytovanej  sumy  finančných  prostriedkov
nehnuteľnosťou a je za daných podmienok optimálny.

Pokiaľ ide o možnosť financovania investičnej akcie  rekonštrukcie budovy bývalej
SPŠE na MsÚ z vlastných zdrojov, túto sme vylúčili vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť
a aj na ďalšie aktivity mesta.

Dňa 14.07.2021 boli  oslovení  poskytovatelia platobných služieb (Všeobecná úverová
banka, a.s.,  Slovenská sporiteľňa,  a.s.,  Tatra  banka,  a.s.,  Československá obchodná banka,
a.s.,  Prima  banka  Slovensko  a.s.,  Fio  banka,  a.s.,  UniCredit  Bank  Czech  Republik  and
Slovakia,  a.s.,  365.BANK  a.s.,  mBank  S.A.,  pobočka  zahraničnej  banky)  výzvou  na
predloženie ponuky financovania investičných potrieb, v ktorej bolo okrem iného uvedené, že
Mesto Stará Turá  plánuje požiadať o investičný dlhodobý úver vo výške 1.800.000,00 EUR
so splatnosťou 12-15 rokov.

V odpovedi na túto výzvu sme dostali ponuky  od dvoch poskytovateľov platobných
služieb  (výzva  bola  preukázateľne  elektronicky  doručená  do  všetkých  bánk),  ktoré  boli
podrobne rozpracované a bez požiadavky na zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou – Slovenská
sporiteľňa,  a.s.  a Prima  banka  Slovensko,  a.s..  Nezáujem  ostatných  poskytovateľov
platobných služieb sme si  vysvetlili  skutočnosťou,  že prioritne  mestá  a obce spolupracujú
s tou finančnou inštitúciou,  ktorá spravuje ich podielové dane, čo bolo aj podmienkou pre
poskytnutie úveru zo strany Prima banky Slovensko, a.s..



Súčasťou  tohto  materiálu  je  ponuka  zo  Slovenskej  sporiteľne,  a.s.;  Prima  banky
Slovensko a.s. a porovnávacia tabuľka úverových možností.

 

2) Stanovisko komisie

          Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej
schváliť prijatie investičného splátkového úveru na realizáciu investičnej akcie rekonštrukcie
budovy  bývalej  SPŠE  na  MsÚ  –  „Konverzia  školy  na  MsÚ  Stará  Turá“  vo  výške
1.800.000,00 EUR  od Slovenskej  sporiteľne a.s.  s fixnou úrokovou mierou 0,23 %, doby
splácania 12 rokov a mesačnou splátkou istiny  vo výške 12.500,00 EUR.

3) Návrh uznesenia

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 23.09.2021
spôsob financovania investičnej akcie „Konverzia školy na MsÚ Stará Turá“  a:

a) schvaľuje 
prijatie   investičného splátkového úveru vo výške 1.800.000,00 EUR od Slovenskej
sporiteľne a.s. s fixnou úrokovou mierou 0,23 %, doby splácania 12 rokov a mesačnou
splátkou istiny  vo výške 12.500,00 EUR

b) berie na vedomie
stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k dodržaniu  podmienok  na  prijatie  investičného
splátkového úveru



Tabuľka porovnania úverových ponúk

UniCredit Bank

Ročná úroková sadzba FIX      0,23 FIX      0,32 0,14 0,17 FIX 0,18 FIX 0,2 0,15 0,1 0,68

Doba splatnosti v rokoch 12 15 12 15 10 (15) 12 (15) 15 10 15

Výška  mesačnej splátky istiny (EUR) 12 500,00 € 10 000,00 € 12 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Záväzková provízia (EUR) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,1 % z nevyč. Časti

Poplatok za vedenie účtu spolu (EUR) 1 152,00 € 1 440,00 € 1 152,00 € 1 440,00 € 960,00 € 1 152,00 € 0,00 € 0,00 € x

Poplatok za monitorovanie úveru spolu (EUR) 3 850,00 € 4 900,00 € 3 850,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 13 935,00 € 12 090,00 € 0,00 €

Poplatok za úver 1 700,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 500,00 € 500,00 € 1 800,00 €

Preplatenie úveru na úrokoch 25 013,00 € 43 540,00 € 15 225,00 € 23 078,00 € 24 435,00 € 27 150,00 € 20 393,00 € 12 070,00 € 92 310,00 €

Celkové preplatenie úveru 32 003,00 € 51 580,00 € 21 927,00 € 31 118,00 € 31 995,00 € 34 902,00 € 34 828,00 € 29 840,00 € 99 110,00 €

Celková zaplatená čiastka 
1.832.003,00 1 851 580,00 € 1 822 190,00 € 1 831 118,00 € 1 832 995,00 € 1 833 030,00 € 1 834 828,00 € 1 829 840,00 € 1 899 110,00 €

Balónová splátka x x x x 610 000,00 € 370 000,00 € x 600 000,00 € x

Preplat. pôvod. úveru na úrokoch x x x x 29250 za 10 r. 32.742,00 za 12r. x 24 660,00 za 10 r. x

Kritériá
Prima Banka

Názov banky

SLSP
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STANOVISKO
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA

K DODRŽANIU PODMIENOK NA PRIJATIE
NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA

Forma úveru: Investičný splátkový úver (Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.)
Účel  prijatia a použitia  úveru: Investičný zámer rekonštrukcie budovy bývalej  SPŠE na
MsÚ – „Konverzia školy na MsÚ Stará Turá“
Výška úveru: 1 800 000 Eur
Ročná úroková sadzba: FIX 0,23 %
Výška mesačnej splátky istiny: 12 500 Eur 
Celková zaplatená čiastka: 1 831 157 Eur
Splátky: predpokladaná výška 152 596 Eur/rok (12 716 Eur/mesiac) 
Doba splácania: 12 rokov
Balónová splátka: Nie
Pozn.: Mestu Stará Turá boli predložené indikatívne ponuky úverov od troch bankových subjektov: Slovenská
sporiteľňa, a. s.; Prima banka, a. s. a UniCredit bank, a. s. 
Stanovisko HK mesta je spracované k ponuke od SLSP, a. s. na základe odporúčacieho stanoviska Komisie pre
ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 09.09.2021. Vyššie uvedená ponuka bola komisiou vyhodnotená
ako najvýhodnejšia. 

1. Zákonné ustanovenia pre prijatie návratných zdrojov financovania 

Podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
583/2004 Z. z.) dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje
pred ich prijatím hlavný kontrolór mesta. 

Mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:
a) celková  suma  dlhu  mesta  neprekročí  60  %  skutočných  bežných  príjmov

predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma  ročných  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  mestu  z  rozpočtu  iného  subjektu  verejnej  správy,  prostriedky  poskytnuté  z
Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
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Celková suma dlhu mesta

Celkovou sumou dlhu mesta sa podľa ust. § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn
záväzkov  vyplývajúcich  zo  splácania  istín  návratných  zdrojov  financovania,  záväzkov  z
investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta.

Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú:

 záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu,

 z úveru poskytnutého zo ŠFRB,

 z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,

 záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a 

 záväzky  z  návratných  zdrojov  financovania  prijatých  na  zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej
únie,  operačných  programov  spadajúcich  do  cieľa  Európska  územná  spolupráca  a
programov  financovaných  na  základe  medzinárodných  zmlúv  o  poskytnutí  grantu
uzatvorených  medzi  Slovenskou  republikou  a  inými  štátmi  najviac  v  sume
nenávratného  finančného  príspevku  poskytnutého  na  základe  zmluvy  uzatvorenej
medzi mestom alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu,
najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. 

Rozhodovanie  o     prijatí  úveru  vo  výške  1     800     000   Eur  je  vyhradené  Mestskému  
zastupiteľstvu Stará Turá v     zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o     obecnom  
zriadení. 

2. Ukazovatele  dlhu  mesta  k 30.6.2021  (údaje  predložené  zo  strany  vedúcej
oddelenia ekonomiky a majetku mesta MsÚ)

a) Skutočné bežné príjmy mesta v predchádzajúcom rozpočtovom roku: 7 159 031,52 €.
b) Účtovný  stav  nesplatených  návratných  zdrojov  financovania  (vrátane  úverov  zo

ŠFRB) mestom k 30.6.2021 celkom:  3 053 255,03 €.
c) Skutočný stav návratných zdrojov financovania (po zohľadnení § 17 ods. 8 zákona č.

583/2004 Z. z.) k 30.6.2021 celkom: 224 285,25 €.
d) Skutočné  bežné  príjmy  mesta  v predchádzajúcom  rozpočtovom  roku  bez  prijatých

bežných grantov, tuzemských bežných transferov v rámci VS a zahraničných bežných
grantov celkom: 4 964 270,63 €.

e) Suma  ročných  splátok  návratných  zdrojov  financovania  (vrátane  ŠFRB)  celkom
v roku 2021: 141 890,87 €. 
(Suma zahŕňa: splátky úverov zo ŠFRB, splátku istiny – inteligentné lavičky, splátku
leasingu osobný automobil Škoda Superb. Suma nezahŕňa: splátku návratnej finančnej
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výpomoci  od  štátu  prijatej  v roku  2020  vo  výške  192 474  €  -  prvá  splátka  bude
uhradená počnúc rokom 2024).

Do celkovej sumy dlhu mesta k 30.6.2021 sa započítavajú záväzky:

Banka/
Iný subjekt

Výška úveru 
v Eur

Zostatok istiny
úveru v Eur

Výška ročnej
splátky v Eur

NFV  –  použitá
na
rekonštrukciu
MK v r. 2020

Ministerstvo
financií SR

192 474 192 474 Prvá splátka až
v roku 2024

Inteligentné
lavičky

POWER  MODE
s. r. o.

26 430,36 8 146,44 3 145,92

Osobný
automobil

VOLKSWAGEN
Finančné  služby
Slovensko s. r. o.

25 120 23 664,81 4 409,51

Spolu 244 024,36 224 285,25 7 555,43

Úver Výška ročnej splátky 
v Eur

ŠFRB – BD 14 b. j. 8 028,98
ŠFRB – BD 15 b. j. 8 450,70
ŠFRB – Prestavba objektu Technotur na b. j. 1 610,44
ŠFRB – BD 39 b. j. 20 672,33
ŠFRB – BD 22 b. j. 16 131,58
ŠFRB – Prestavba internátu na BD 40 577,82
ŠFRB – TV k prestavbe Internátu na BD 4 597,38
ŠFRB – Prestavba Domu špecialistov na BD 31 481,99
ŠFRB – TV k prestavbe Domu špecialistov na BD 2 784,22
Spolu 134 335,44

3. Dodržanie  podmienok  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  pre  prijatie  návratných
zdrojov financovania (výška dlhu a dlhová služba podľa § 17 ods. 6 citovaného
zákona)

 Podmienka uvedená v § 17 ods. 6 písm. a) – celková suma dlhu mesta Stará Turá
neprekročí 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka - s p l n e n á.

o Celková suma dlhu mesta  Stará  Turá  k 30.6.2021 je  224 285,22 € a pomer

k bežným  príjmom  predchádzajúceho  rozpočtového  roka  je  28,28  %
((224 285,25 € + 1 800 000 €/7 159 031,52 €)*100).

Prijímaný úver vo výške 1 800 000 Eur sa do celkového dlhu mesta započítava.  
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 Podmienka uvedená v § 17 ods.  6  písm. b) –  suma ročných splátok  návratných
zdrojov financovania vrátane výnosov v roku 2021 neprekročí 25 % bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka bez prijatých grantov a transferov – s p l n e n á.

o Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v roku 2021 vo výške

141 890,87 €  zvýšená o predpokladanú ročnú splátku prijímaného úveru vo
výške 152 596 € predstavuje 265 586,87 €. Pomer splátok k bežným príjmom
predchádzajúceho roka bez grantov a transferov je 5,93 % 
((294 486,87 €/4 964 270,63 €)*100).

o V prípade schválenia podanej  žiadosti  o poskytnutie  štátnej  podpory (úveru)

z prostriedkov ŠFRB na výstavbu zariadenia  sociálnych služieb  „Prestavba
objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ - suma ročných
splátok návratných zdrojov financovania v roku 2021 vo výške 
141     890,87 € zvýšená o     predpokladanú ročnú splátku prijímaného investičného  
splátkového  úveru  od  SLSP,  a.  s.  vo  výške  152  596  €  +  zvýšená
o     predpokladanú ročnú splátku úveru zo ŠFRB (zariadenie pre seniorov) vo  
výške 48     000 €   predstavuje sumu 342 486,87 €. 
Pomer splátok k bežným príjmom je 6,9 %
((342 486,87 €/4 964 270,63 €)*100).

4. Záver

Na základe  preverenia  zákonných podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania
konštatujem, že mesto Stará Turá spĺňa obe podmienky uvedené v ust. § 17 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z. z. na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 800 000 Eur formou
Investičného splátkového úveru na financovanie Investičného zámeru rekonštrukcie budovy
bývalej SPŠE na MsÚ – „Konverzia školy na MsÚ Stará Turá“. 
V prípade  schválenia  podanej  žiadosti  a po  podpise  zmluvy  so  ŠFRB  v súvislosti
s investičným projektom -  „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará
Turá“,  kedy  bude  známa  presná  výška  ročných  splátok,  táto  skutočnosť  bude
zohľadnená v súlade  s ust.  §  17  ods.  15  zákona  č.  583/2004 Z.  z.,  v zmysle  ktorého,
hlavný kontrolór mesta sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta. 

Stará Turá, 16.09.2021            

Ing. Simona ŠTEPANOVICOVÁ, v. r.
         hlavná kontrolórka mesta
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