
                                                                                                                     Č.mat. 534/2012-a
Hlavný kontrolór  mesta NITRA

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

Vec: Stanovisko k návrhu na prijatie úveru

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 v roku 2012 s týmto výsledkom:

Celková suma dlhu/bez úverov ŠFRB/                                                            16 476 549,-EUR                                    
z toho
Úver na financovanie kapitálových výdavkov                                                  2  000 000,-EUR  
( zníženie energetickej náročnosti komunálnych budov)                                                            
Zostatok nesplatených  úverov  k 31.12.2011                                                  14 476 549,-EUR

Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka/bez dotácií/                    42 055 968,-EUR
60 % tvorí                                                                                                         25 233 581,-EUR                                                                                                  
25  % tvorí                                                                                                   16 822 387,-EUR            

Ročné splátky  vrátane výnosov predstavujú sumu                                           2 563 050,-EUR                              

1. Celková suma dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka  (16 476 549,-EUR: 42 055 968,-EUR = 39,2 %)
2. Ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
( 2 563 050,-EUR : 42 055 968,-EUR = 6,1%).            
Pri predpokladanej dobe splatnosti 5 rokov so začiatkom splátok istiny v roku 2013, 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 2012. Vzhľadom na predpoklad čerpania 
úveru až v druhom polroku 2012, výška splátok úrokov v roku 2012 by nemala ohroziť 25 %-
nú hranicu. Celková suma dlhu bola vypočítaná v zmysle § 17 ods.7 vyššie citovaného zákona 
podľa aktuálneho stavu v čase prijatia úveru, pričom nebola upravená o splátky úverov 
bežného rozpočtového obdobia. 

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 
                                                          o d p o r ú č a m

mestskému zastupiteľstvu úver vo výške 2 000 000 ,- EUR schváliť.

Spracoval a predkladá: Ing.František Halmo
                                      hlavný kontrolór mesta
                                                                                                          
                                                                                                              
V Nitre dňa 9.5.2012






