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1. Návrh na uznesenie 

uznesenie č. ......../010321-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 250 000 Eur, s dobou splácania 10 rokov 

s variabilnou úrokovou sadzbou 6M EURIBOR + 0,59 % p.a., od Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky, a.s. za účelom spolufinancovania projektu „Rozšírenie kanalizačnej siete 

v obci Zemné“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19, prioritná os: 4 – 

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, špecifický cieľ: 4.2.1 – 

Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné 

prostredie vyhlásenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so zabezpečením 

úveru blankozmenkou obce a pohľadávkami z dotačného účtu 

 

 

2. Dôvodová správa 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 8. zasadnutí, dňa 24.10.2019 uznesením 

č. 123/241019-Z schválilo predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 

realizácie projektu „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné“ a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 250 000 €. Obec Zemné na 

financovanie spoluúčasti plánuje prijať dlhodobý investičný úver. 

Za účelom zabezpečenia transparentného a efektívneho výberu poskytovateľa úverových 

služieb pre obec sa proces výberu uskutočnil prieskumom trhu. 

Obec Zemné oslovila tri banky o predloženie indikatívnej ponuky na spolufinancovanie 

projektu:  

- OTP Banka Slovensko, a.s.  

- Prima banka Slovensko, a.s.  

- Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
 

Na základe predložených ponúk najvýhodnejšie podmienky poskytnutia a čerpania úveru 

ponúkala Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.. Najvýhodnejšou ponukou je:  

Úver so splatnosťou 10 rokov, s variabilnou úrokovou sadzbou 6 M EURIBOR + 0,59 % p.a. 
 

Ponuky boli zaslané aj hlavnému kontrolórovi obce, Ing. Tomášovi Hegedűšovi, ktorý 

vypracoval Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zemné k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania. 


