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Mesto Krompachy 
Nám. Slobody č. 1, 053 42  Krompachy 

Ing. Marta Legátová – hlavný kontrolór mesta Krompachy 

 
 

  

 

STANOVISKO 

 hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania  

 
V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6) pred ich prijatím.  

Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce 

povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  

 

Podmienky použitia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 2 zákona                 

č. 583/2004 Z. z.:  

 návratné zdroje financovania možno použiť len na úhradu kapitálových výdavkov,  

 výnimočne možno návratné zdroje financovania použiť aj na vyrovnanie časového 

nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, 

pri splnení podmienky, že tieto budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov 

bežného rozpočtu. 

 

Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 z 2.apríla 2020  

obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia 

zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania a nepôjde o 

porušenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

 

 

1. Základné údaje o úvere 

 

Druh úveru Štátna bezúročná návratná finančná výpomoc 

Účel úveru 

Výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 na základe schváleného Uznesenia vlády SR         

č. 494 z 12.augusta 2020. 

Časové obdobie na 

použitie NFV 
Do 31.12.2020 

Požadovaná výška 185 000,- € 

Doba splácania 

NFV 

Ročné splátky počas 4 rokov. 

Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 

Úroková sadzba Bezúročná 
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2. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania 

Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v  §17 ods. 6 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov z.n.p., že mesto môže 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 a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné verejné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

3. Rozhodovanie o prijatí úveru 

 

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4) písm. b) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

4. Skutočné bežné príjmy mesta v roku 2019 

 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 7 452 524,- € 

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019 znížené o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky 
zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

4 766 252,- € 

 

5. Celková posudzovaná suma dlhu mesta 

 

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.Z v z. n. z. celkovou sumou dlhu mesta sa na účely tohto 

zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov  financovania,  

záväzkov z investičných  dodávateľských  úverov a ručiteľských záväzkov obce, okrem výnimiek 

uvedených v § 17 ods. 8 citovaného zákona. 

 

Veriteľ 

Výška 

poskytnutého 

úveru v € 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2019  

 € 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.8.2020 

 € 

Rok 

splatnosti 

SLSP a.s. – 42 b.j. 280 000,00 51 220,00 31 540,00 2021 

SLSP a.s. - HPP 417 000,00 201 300,00 172 540,00 2024 

VÚB a.s. - investičný 475 922,20 136 298,20 60 826,00 2021 

Medzisúčet 

 
1 172 922,20 388 818,20 264 906,00 

 

Výška NVF, ktorý chce mesto prijať 185 000,00 2024 - 2027 

SPOLU 1 172 922,20 388 818,20 449 906,00 
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6. Ročné splátky úverov v roku 2020 

 

Mesto počas rozpočtového roka sleduje vývoj dlhu a splátok podľa ods. 6). Postupuje v súlade s      

§ 17 ods. 9) až 12) daného zákona. V zmysle § 17 ods. 13) Povinnosť uplatňovať ustanovenia 

odsekov 10) a 11) sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva a v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom. 

 

Veriteľ 

Výška 

odhadovanej 

ročnej splátky 

istiny  

 za rok 2020 v € 

Výška 

odhadovanej 

ročnej splátky 

úrokov 

za rok 2020 v € 

SPOLU 

odhadovaná  

ročná splátka 

 (istina + úroky) 

za rok 2020 v € 

SLSP a.s. – 42 b.j. 29 520,00 1 162,00 30 682,00 

SLSP a.s. - HPP 43 140,00 2 914,00 46 054,00 

VÚB a.s. - investičný 113 208,00 747,00 113 955,00 

SPOLU 185 868,00 4 823,00 190 691,00 

 

7.  Výpočet podľa § 17 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.  

 

Zostatok istiny k 31.8.2020 
Skutočné bežné príjmy   

k 31.12.2019 
§ 17 ods.6 písm. a) 

449 906,00 € 7 452 524,00 € 6,04 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená. 

 

 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020 

Skutočné znížené bežné príjmy 

k 31.12.2019 
§ 17 ods.6 písm. b) 

190 691,00 € 4 766 252,00 € 4,00 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená. 

 

 

8. Záverečné stanovisko  
 

Na základe získaných informácií, zaslaných písomných podkladov a horeuvedeného výpočtu 

vyplýva, že podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) 

a písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sú 

dodržané, tzn. celková suma dlhu mesta Krompachy je nižšia ako 60 % a suma ročných splátok 

návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je nižšia ako 25 % skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 

Záväzné zákonné ukazovatele dlhovej služby schválením prijatia návratných zdrojov financovania 

vo výške 185 000,- € neprekročia zákonom stanovené hranice.  

Ku dňu 31.8.2020 sú podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci v sume 185 000,-€  

(jedenstoosemdesiatpäťtisíc eur) splnené. 
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Podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný celok 
môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť 
bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.  

 

Hlavný kontrolór v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. § 17 ods. 14) v z. n. p. skúma dodržanie 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, neskúma objem a rentabilitu úveru, charakter 

a skladbu investičnej akcie, jej rozpočtový náklad, návratnosť a pod.. 

 

Toto stanovisko je spracované na štyroch stranách. 

 

 

 

V Krompachoch, dňa 9.9.2020 
 
 

 

 

 

Ing. Marta Legátová  

                    hlavná kontrolórka 


