
    
                                                                                       k  mat.čís. 1054/2017 
 

                                               

                                                Stanovisko hlavného kontrolóra 
k dodržaniu podmienok  pre prijatie úveru na financovanie investičných akcií 
v roku 2017   
 
       V zmysle § 17 odst. 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok 
pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu 
predkladám stanovisko k návrhu na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r.2017 
(mat.čís.1054/2017). 

Na základe § 17 odst. 6 zákona č.583/2004 Z.z. môže obec na plnenie svojich úloh prijať 
návratné zdroje financovania, len ak 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
znížených o prostriedky poskytnuté  z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 
z Európskej únie a prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

  
Výška dlhu mesta podľa poskytnutých aktuálnych údajov z odboru ekonomiky a rozpočtu, 
z ktorých som vychádza pri preverovaní dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania: 
 
 
Zostatok nesplatených bankových úverov k 30.4.2017 (bez úverov ŠFRB):        13 650 474 € 
Schválený a zatiaľ nedočerpaný úver (uzn.168/2016-MZ):                                    1 720 670 €        
Návrh na prijatie nového úveru:                                                                              4 000 000 € 
  
Spolu :                                                                                                                   19 371 144  €   
 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016:                              55 996 469 € 
Upravené bežné príjmy k 31.12.2016 (podľa písm.b):    43 269 075 €  
Ročné splátky prijatých  úverov vrátane úrokov podľa schváleného rozpočtu:    6 116 550 € 
                                                                                                                                                                                                   
                      
 

1. Splnenie podmienky  uvedenej pod písm. a) §17 odst.6 zákona č.583/2004 Z.z.: 
Celková  suma dlhu  mesta  po započítaní  nedočerpaného úveru vo výške 1 720 670 € 
a nového úveru vo výške 4 mil.€  bude predstavovať 34,6 % z celkových skutočných bežných 
príjmov (19 371 144 € : 55 996 469 €). 

2. Splnenie podmienky uvedenej pod písm. b) § 17 odst.6 zákona č.583/2004 Z.z.: 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje   
14,1 % z celkových skutočných bežných príjmov znížených o prostriedky podľa písm.b)        
( 6 116 550 € : 43 269 075 €). 



 
Do celkovej sumy dlhu mesta nie sú započítané dodávateľské úvery mesta v zmysle 
uzn.320/2012-MZ vrátanie zmien (odkúpenie pohľadávky zhotoviteľa peňažným ústavom), 
ktoré k 30.4.2017 predstavujú  výšku 7 946 769  €. Keďže uvedené záväzky mesta je potrebné 
splatiť do roku 2024 a v skutočnosti dlh mesta zvyšujú, vo svojom stanovisku predkladám aj 
údaj o celkovej zadĺženosti mesta vrátane týchto záväzkov. 
 
Zostatok nesplatených úverov a dodávateľských úverov k 30.4.2017:                21 597 243 €       
Schválený a zatiaľ nedočerpaný úver (uzn.168/2016-MZ):                                    1 720 670 €        
Návrh na prijatie nového úveru:                                                                              4 000 000 € 
 
Spolu:                                                                                                                    27 317 913 €           
 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016:                            55 996 469 € 
 
Pomer nesplatených bankových úverov a dodávateľských úverov k 30.4.2017 ku skutočným 
bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka predstavuje 48,8 %. 
 
Do celkovej sumy dlhu sa budú dodávateľské úvery v zmysle novely zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy započítať od roku 2019.  
 
 
Záver: 
Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu mesta 
konštatujem, že podmienky pre prijatie úveru vo výške  4 000 000 €  sú v zmysle zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  dodržané. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Darina Keselyová   
                                                                              hlavný kontrolór mesta Nitry 
 
 
v Nitre 10.5.2017 


