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Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 14.12.2021 

číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu:   Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia úveru 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok 

prijatia úveru  

 

II. MsZ berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok 

prijatia úveru 

 

 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: Hlavný kontrolór Ing. Nataša 

Urbanová, PhD. 

 

Vypracoval: Hlavný kontrolór Ing. Nataša 

Urbanová, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      
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Vec: Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia úveru 

 

Forma úveru: kapitálový úver 

Účel prijatia a použitia úveru:  kúpa pozemku pre výstavbu novej základnej školy  

Výška úveru: 1 750 000 EUR 

Dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa ods 14 zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy)  preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce v súlade 

s ust. § 17 ods. 6  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

môže obec na plnenie svojich úloh prijať úver, len ak : 

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka  a 

 

b) suma ročných  splátok  preklenovacieho  úveru 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 obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky 

zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
 

Skutočné  bežné príjmy obce a RO k 31.12. 2020:  23 742 539,05 EUR 

Celková suma dlhu obce k 30.09.2021: 1 719 235,21 EUR 

- zostatok istiny z bankových úverov:  1 159 687,21 EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí : 559 548,00 EUR 

- suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce : 0,00 EUR 

 Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a) za rok 2021 :  
   

 

Zostatok istiny k 30.09.2021: 

Skutočné bežné príjmy 

predchádzajúceho roka 

k 31.12.2020: 

 

§ 17 ods.6 písm. a) 

       

     1 719 235,21 EUR 

 

 

23 742 539,05 EUR 

 

7,24 % 

 

b)Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) za rok 2021 : 
 

Skutočné  bežné príjmy obce a RO k 31.12. 2020:  23 742 539,05 EUR 

Bežné príjmy obce a RO znížené o účelovo viazané finančné prostriedky k 31.12.2020: 

6 442 982,23 EUR 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020: 17 299 556,82 

 

Splátky istiny a úrokov s výnimkou jednorázového predčasného splatenia za rok 2021: 

254 330 EUR 
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  Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) za rok 2021 : 

 
 

Splátky istiny a úrokov s výnimkou 

jednorázového predčasného splatenia  

za rok 2021: 

 

 

Spolu upravené  bežné príjmy 

predchádzajúceho roka 

k 31.12.2020: 

 

§ 17 ods.6 písm. b) 

254 330 EUR 17 299 556,82 EUR 

 

1,47% 

 

Úverová zaťaženosť mesta k 30.09.2021 je na úrovni 7,24 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma ročných splátok návratných zdrojov 

financovania je na úrovni  1,47  % skutočných  upravených bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov k o n š t a t u j e m, že : 

 

a) Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce v hodnote 60% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka  je splnená 

 

b) Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok úveru v hodnote 25% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená 

 

V zmysle § 17 ods. 6 hlavný kontrolór mesta Senec preveril možnosť prijatia spomínaného 

úveru s nasledovným záverom:   

 

Z dôvodu splnenia oboch podmienok  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je 

možné návratné zdroje financovania prijať. 

 

Okrem uvedených dvoch podmienok však obec v zmysle s ust. § 17 ods. 4 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov  môže 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. 

V zmysle vyššie citovaného § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách  si dovoľujem 

upozorniť na rizikovosť prijatia úveru z dôvodov schodkových rozpočtov v rokoch 2021 

s výhľadom do roku 2024, ako aj z dôvodu upozornenia auditorskej firmy na možnú 

nestabilitu hospodárenia mesta v budúcich rokoch  z dôvodu zvyšovania zadĺženosti mesta.   

 

V Senci, dňa 01.11.2021      Ing. Nataša Urbanová, PhD. 

hlavný kontrolór 


