
                                                                                                                          K č. 1269/2014-a 
 

Hlavný kontrolór  mesta Nitra 
  
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
Vec:  Stanovisko k návrhu na prijatie úveru v roku 2014   
 
V súlade s ods. 9 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta preveril podmienky na 
prijatie úveru na financovanie ,,Energetickej efektívnosti v municipálnych budovách“ s týmto 
výsledkom: 
 
Celková suma dlhu/bez úverov ŠFRB/                                               v sume   17 317 109 EUR                        
z toho 
Úver na financovanie investičných akciií                                           v sume     3 050 000 EUR   
       
Zostatok nesplatených  úverov  k 31.12.2014                                     v sume  14 267 109  EUR 
 
Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka (bez dotácií)                    44 380 856 EUR  
60 % tvorí                                                                                                          26 628 514 EUR                         
25  % tvorí                                                                                                         11 095 214 EUR             
 
Ročné splátky  vrátane výnosov predstavujú sumu                                            9 941 853  EUR                         
 
1. Celková suma dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka  (17 317 109 EUR :  44 380 856 EUR =  39,0 %) 
2. Ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov  predchádzajúceho  rozpočtového  roka 
( 9 941 853 EUR : 44 380 856 EUR =  22,4%).             

Predpokladaná doba splatnosti je 6 rokov, so začiatkom splátok istiny v januári roku 
2015. Celková suma dlhu bola vypočítaná v zmysle § 17 ods.7 vyššie citovaného zákona 
podľa stavu k 31.12.2013. Ako bežné príjmy predchádzajúceho roka boli použité príjmy za 
rok 2012, vzhľadom na to, že k dátumu prijatia úveru nebol schválený záverečný účet za rok 
2013. Výška ročných splátok je ovplyvnená prijatím úveru na prefinancovanie predčasne 
splatených úverov v roku 2013. 

   
 
ZÁVER 
         Vzhľadom k tomu, že sú  splnené obidve zákonné podmienky uvedené v písm. a) a b) 
ods. 6  § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov, prijatím úveru vo výške 3 050 000 EUR nie je ohrozená rozpočtová 
disciplína mesta.   
                                                         
 
Spracoval  a  predkladá:  Ing. František Halmo 
                                         hlavný kontrolór mesta 
                                                                                                           
 
V Nitre dňa 21.1.2014   


