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Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania k termínu 18.8.2020 

 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) obec môže na plnenie svojich úloh použiť 

aj návratné zdroje financovania.  

Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 a s tým súvisiacim ekonomickým útlmom došlo 

v priebehu prvého polroka 2020 k zníženiu predpokladaných príjmov mesta. Ide o príjmy, 

ktoré štát poukazuje územnej samosprávy ako výnos dane z príjmov fyzických osôb. 

Predpokladaný výpadok sa v júnovej prognóze 2020 odhaduje na úroveň 258 260 eur. 

Vláda ponúka obciam možnosť vykryť tento výpadok cestou bezúročnej pôžičky so 

splatnosťou 7 rokov, pri ktorej sa predpokladá trojročný odklad začiatku úhrady splátok. Úver 

sa začne splácať v roku 2024. Posledná splátka bude poukázaná v roku 2027. 

Podmienkou pre získanie návratných zdrojov financovania až do výšky predpokladaného 

výpadku príjmov je splnenie podmienok úrovne celkového dlhu obce a splnenie úrovne výšky 

ročných splátok. Ďalšou z podmienok je povinnosť využitia poskytnutých finančných 

prostriedkov do konca roka  2020.       

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

územnej samosprávy, dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

podľa § 17 ods. 6 citovaného zákona preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. 

Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou alebo vyšším 

územným celkom podľa odseku 6 citovaného ustanovenia je hlavný kontrolór obce povinný 

bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky.  

 

V súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, 

len ak sú kumulatívne splnené dve podmienky: 

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

predchádzajúceho rozpočtového roka a  
b) suma 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 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.  
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Ministerstvo financií SR stanovilo ako jednu z podmienok poskytnutia návratných zdrojov 
financovania na dofinancovanie príjmov samospráv pre situáciu COVID-19 zníženie hranice 
celkového dlhu mesta oproti zákonným požiadavkám. Podmienkou pre možnosť požiadať 
o úver je to, aby celkový dlh mesta nepresiahol úroveň  50% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (zákonná požiadavka je 60%).  
 
 
A.) CELKOVÁ POSUDZOVANÁ SUMA DLHU1 MESTA: 
 
Súhrn záväzkov – zostávajúca istina z prijatých úverov k 18.8.2020: 
 

1 
VÚB a.s., zmluva o úvere č. 910/2013/UZ  
(Úver Poliklinika) 

320 239,00 € 

2 
Slovenská sporiteľňa a.s., zmluva o úvere  
(Úver – byty Hviezdoslavova ul., parkovisko poliklinika) 

480 761,82 € 

3 
Prima Banka 
(Úver – obstaranie budovy na Budulovskej ul.)   

280 972,00 € 

 Celková posudzovaná suma dlhu mesta k 18. 8. 2020 1 081 972,82 € 

 Výška úveru, ktorý mesto zvažuje prijať 258 000,00 € 
 Celková posudzovaná suma dlhu mesta v prípade prijatia úveru 
k 18.8.2020  

 1 339 972,82 € 

 
 
B.) ROČNÉ SPLÁTKY ÚVEROV V ROKU 2020 
 
Splácanie úveru poskytnutého prostredníctvom Ministerstva financií SR sa začne až v roku 
2024. Preto prijatie predmetného úveru v roku 2020 nebude mať žiaden vplyv na výšku 
splátok úverov, ktoré bude mesto v roku 2020 splácať.  
 

 
 

 Výška ročnej 
splátky istiny 

Výška odhadovanej 
ročnej splátky úrokov 

1 VÚB a.s., zmluva o úvere č. 910/2013/UZ 
(Úver Poliklinika) 

101 124 € 6 340 € 

2 Prima Banka 
(Úver – obstaranie budovy)   

36 126 € 540 €  

3 Slovenská sporiteľňa a.s., zmluva o úvere  
(Úverový rámec – byty Hviezdoslavova ul., 
parkovisko poliklinika) 

145 200 € 6 900 € 

4 Úvery ŠFRB 50 383 € 25 167 €  
Celková suma ročných splátok z návratných 
zdrojov financovania, ktoré mesto už prijalo 
a spláca ich   

 
332 833 € 

 
38 947 € 

 

Celková suma ročných splátok na rok 2020 z návratných zdrojov 
financovania, ktoré mesto už prijalo a spláca ich (istina + úroky) 

371 780 € 

 
1 Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely zákona č. 583/2004 Z. z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín 

návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce 

alebo vyššieho územného celku, okrem výnimiek uvedených v § 17 ods. 8 citovaného zákona. 
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Predpokladaná suma ročných splátok v roku 2020 z návratných zdrojov 
financovania, ktoré sa mesto usiluje získať ( úver vo výške 258 000 eur).  

0 €  

 

Celková suma splátok návratných zdrojov financovania v roku 2020 
(súčasné úvery + potenciálne návratné zdroje financovania). 

 371 780 € 

 
 

C.) SKUTOČNÉ BEŽNÉ PRÍJMY MESTA V ROKU 2019 
 

Skutočné bežné príjmy mesta v roku 2019   10 887 923,08 € 
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka (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. 

6 732 944,42 € 

 

V prípade prijatia úveru v hodnote 258 000 eur by predstavovala celková suma dlhu mesta  

k termínu 18.8.2020, podľa vyššie uvedených údajov, 12,31 % zo skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2019.  

 

Je nevyhnutné poznamenať, že v priebehu roka 2020 ešte dôjde k ďalšiemu čerpaniu 

prostriedkov z úverového rámca SLSP a.s. (úverový rámec do 1 331 000 eur), čím môže dôjsť 

k zvýšeniu dlhového zaťaženia mesta približne na úroveň 18-20% (v závislosti od čerpania). 

 

Zákonná hranica celkového dlhu mesta na úrovni maximálne 60 % skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka  je k 18.8.2020 dodržaná. Zároveň je splnená aj 

požiadavka Ministerstva financií SR, podľa ktorej možno návratnú finančnú výpomoc 

poskytnúť iba obci, ktorej celkový dlh nebude vyšší ako 50% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 2019.   

 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v príslušnom rozpočtovom roku 2020 

vrátane úhrady výnosov, by po prijatí úveru vo výške 258 000 eur predstavovala úroveň 

5,52% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 

o zákonom vymedzené prostriedky. Zákonná hranica výšky ročných splátok návratných 

zdrojov financovania na úrovni maximálne 25 %  zo skutočných bežných príjmov znížených 

o zákonné výnimky je dodržaná. Rovnakú podmienku pre poskytnutie návratných zdrojov 

financovania požaduje naplniť aj Ministerstvo financií SR. 
 
Ku dňu 18.8.2020 sú podmienky na prijatie úveru v sume 258 000 eur splnené.  
 
Možno očakávať, že prijatím bezúročného úveru v hodnote 258 000 eur so splatnosťou  
7 rokov, so začatím splácania v roku 2024, sa nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu mesta 
v najbližších rokoch. 
 
 
Toto stanovisko je spracované na troch stranách.  
 
 V Moldave nad Bodvou, 18. 8. 2020          
                ............................................................ 
         Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. 
                      hlavný kontrolór mesta 


