
    

                                                                                       k  mat.čís.  652/2020 

                                                 Stanovisko hlavného kontrolóra 

k dodržaniu  podmienok  pre  prijatie úveru na financovanie   investičných akcií  

Mesta Nitry realizovaných v rokoch 2021 a 2022 

 

       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 mesta v rokoch 2021 
a 2022  (mat.čís.652/2020). 

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  údajov z odboru ekonomiky a rozpočtu, z ktorých som 
vychádza pri preverovaní dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania: 

1. Stav dlhu mesta k 31.12.2020  bude  nasledovný: 

 

Zostatok  bankových záväzkov k 31.12.2020 (bez úverov ŠFRB):          19 298 747   € 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019:                                                       71 669 209  € 
Celková suma dlhu k 31.12.2020  k skutočným bežným príjmom za predchádzajúci rok bude 
predstavovať  (podľa zákona č. 583/2004 Z.z.):             26,92 % 
 
 

2. Model výpočtu dlhu mesta po započítaní nedočerpaného úveru a navrhovaného úveru: 

 

Zostatok  bankových záväzkov k 31.12.2020 (bez úverov ŠFRB):                        19 298 747  € 
Schválený a zatiaľ nečerpaný úver z roku  2020 :                                                     5 000 000 €        
Návrh na prijatie nového úveru:                                                                                9 000 000  € 
  
Spolu :                                                                                                                      33 298 747 €   
 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019:                                  71 669 209 € 
Upravené bežné príjmy k 31.12.2019 (podľa písm.b):         56 104 865 €  
Ročné splátky prijatých  úverov vrátane úrokov podľa návrhu rozpočtu 2021:    6 430 470 € 
                                                                                                                                                                                                                      
 

    
 
 



   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 5 mil. € a nového 
úveru vo výške 9 mil. €  bude k 31.12.2020  predstavovať 46,46 % z celkových skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho roka ( 33 298 747  € : 71 669 209 €). 

 
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  
11,46 % z celkových skutočných bežných príjmov znížených o prostriedky podľa písm.b)  
( 6 430 470  € : 56 104 865  €). 
 
 

Záver: 

Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o stave dlhu mesta konštatujem, že 

podmienky pre prijatie úveru v roku 2021 vo výške  9 000 000 €   sú v zmysle zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  dodržané. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                              Ing. Darina Keselyová, v.r.  
                                                                              hlavný kontrolór mesta Nitry 
 
 
v Nitre  02.11. 2020 


