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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta  
 
schvaľuje 
 
Prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta do výšky 6 000 000,- € 
na nasledovné akcie: 
   
  1. Realizácia mosta Slančíkovej – Wilsonovo nábrežie 
  2. Výmena okien – Poliklinika Chrenová 
  3. Výmena okien – Poliklinika Klokočina 
  4. Výmena okien – Poliklinika Párovce 
  5. Súvislá oprava MK 8. mája 
  6. Súvislá oprava MK Mikovíniho 
  7. Súvislá oprava MK Kláštorská – pokračovanie 
  8. Súvislá oprava MK Ždiarska – od Dlhej  po Ďumbiersku 
  9. Súvislá oprava MK Ďumbierska - od Ždiarskej po Vihorlatskú – obojsmerne 
10. Súvislá oprava MK Vihorlatská - od Ďumbierskej po Fatranskú 
11. Súvislá oprava MK Hodžova - od Kalinčiakovej po Jaskyňovú 
12. Súvislá oprava chodníka Štefánikova - od Štúrovej  po Coboriho 
13 Súvislá oprava MK Kúpeľná 
14. Súvislá oprava MK Orechová  
15. Prepojenie komunikácie Bajkalská - Karpatská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta  
 
 
Mesto Nitra plánuje výstavbu mosta – prepojenie ul. Slančíkovej a Wilsonovo nábrežie, 
výmenu okien na 3 poliklinikách a opravy miestnych komunikácií, ktoré sú v havarijnom 
stave a vyplývajú z Koncepcie opráv a rekonštrukcií MK na roky 2008-2010. 
 
Nakoľko na uvedené investície mesto nemá k dispozícii voľné finančné zdroje, navrhujeme 
ich financovať z návratných zdrojov financovania  – úveru. 
 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) Zákona 369/90 Zb. O obecnom zriadení  obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o prijatí úveru. 
Z uvedeného dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh na prijatie 
úveru. 
Mesto Nitra požiada   banky o predloženie úverových ponúk a mesto uzatvorí zmluvu 
s bankou, ktorá predloží  najvýhodnejšiu ponuku.  
 
Úver navrhujeme použiť na financovanie nasledovných investičných akcií: 
 
  1. Realizácia mosta Slančíkovej – Wilsonovo nábrežie 
  2. Výmena okien – Poliklinika Chrenová 
  3. Výmena okien – Poliklinika Klokočina 
  4. Výmena okien – Poliklinika Párovce 
  5. Súvislá oprava MK 8. mája 
  6. Súvislá oprava MK Mikovíniho 
  7. Súvislá oprava MK Kláštorská – pokračovanie 
  8. Súvislá oprava MK Ždiarska – od Dlhej  po Ďumbiersku 
  9. Súvislá oprava MK Ďumbierska - od Ždiarskej po Vihorlatskú – obojsmerne 
10. Súvislá oprava MK Vihorlatská - od Ďumbierskej po Fatranskú 
11. Súvislá oprava MK Hodžova - od Kalinčiakovej po Jaskyňovú 
12. Súvislá oprava chodníka Štefánikova - od Štúrovej  po Coboriho 
13 Súvislá oprava MK Kúpeľná 
14. Súvislá oprava MK Orechová  
15. Prepojenie komunikácie Bajkalská - Karpatská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analýza dlhovej služby mesta 
 
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  ukladá obciam pri prijatí návratných 
zdrojov  financovanie dodržiavať nasledovné podmienky: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka,  
b) suma ročných splátok návratných zdrojov  financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Celková suma dlhu mesta Nitry k 31.12.2009 (bez úverov ŠFRB)       12 122 525,-  €  
 
Bežné príjmy mesta Nitry k 31.12.2009 (bez dotácií)       32 352 826,-  € 
 
Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2009                 37,5  % 
 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane 
úrokov schválených v rozpočte mesta na rok 2010  (bez ŠFRB)       2 269 640,-  € 
 
Bežné príjmy mesta k 31.12.2009 (bez dotácií)       32 352 826,-  € 
 
Ročné splátky / bežné príjmy          7 % 
 
V prípade prijatia úveru vo výške 6 000 000,-  € sa zvýši celková suma dlhu  na výšku 
18 122 525,-  €, čo predstavuje cca 56 % zo skutočných príjmov mesta (bez dotácií) 
k 31.12.2009. 
V tomto roku končí splatnosť 3 úverov a celková suma dlhu  sa k 31.12.2010 zníži na 
16 631 664,-  €. 
Pri predpokladanej dobe splatnosti 10 rokov o odklade splátok istiny v roku 2010, bude mesto  
v tomto roku  splácať iba úroky z prijatého úveru. Ich výška bude závisieť od zmluvnej 
úrokovej sadzby a od  termínu čerpania úveru v roku 2010. Vzhľadom k tomu, že  predpoklad 
čerpania úveru je termínovaný  až na 2. polrok 2010, výška splátok úrokov neohrozí  v roku 
2010 25 % -nú hranicu. 
 
Zaťaženosť  rozpočtu v roku 2011 
 
V roku 2010 mestu končia splátky 3 úverov, ktorých zostatok splatnosti k dnešnému dňu činí 
364 764,-  €. Splátky týchto 3 úverov  už nezaťažia rozpočet roku 2011. V prípade 10-ročnej 
splatnosti novoprijatého úveru bude ročná splátka istiny tohto úveru činiť 600 000,-€  ( t.j. 
zvýšenie   splátok  istín  v rozpočte  2011  oproti   rozpočtu   roku   2010   predstavuje rozdiel 
 + 235 236,- € ).  Táto čiastka spolu s úrokmi  neohrozí v roku 2011 podmienku uvedenú pod  
písmenom b) v analýze dlhovej služby. 
 
Na základe uvedeného odporúčame Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prijatie 
úveru na financovanie investičných akcií mesta vo výške 6 000 000,-  €. 


