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Stanovisko k dodržaniu  podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania mestom Stará Turá 

v roku 2020 

 

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

samosprávy podávam stanovisko k dodržanie  podmienok na  prijatie  prekleňovacieho úveru 

na krytie kapitálových výdavkov v roku 2020 pred jeho prijatím. Účelom úveru je zabezpečiť 

financovanie investičnej  akcie „Z Bielych Karpát  k Baťovmu kanálu“  /cyklochodník/, ktorá 

bude  financovaná  zo  štrukturálnych   fondov  EÚ  spôsobom   refundácie  t. j. zabezpečenie 

dostatočného  objemu finančných prostriedkov  na financovanie projektu  úverovými zdrojmi.   

 

     Ako zdroj  informácií, z  ktorých  sa  vychádza  pri   posudzovaní dodržania podmienok na  

prijatie  návratných  zdrojov  financovania   bol   použitý   Záverečný  účet  mesta  Stará Turá  

za rok 2019, účtovný výkaz Hlavná kniha  k 31. 12. 2019,  rozpočet  mesta Stará Turá na roky 

2020-2022  a podklady od projektovej manažérky  mestského úradu Stará Turá. 

 

     Zákon č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy v z. n .p. v § 17 

ods. 6  stanovuje  dve  podmienky  pri   splnení   ktorých   môže  obec  prijať návratné  zdroje 

financovania na plnenie svojich úloh (úhradu kapitálových výdavkov). A to: 

 

 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. 

 

 

Skutočné bežné príjmy roku 2019                                                                      7 078 131,00 € 

 

Pre  rok 2020 je celková suma dlhu (bez úverov zo ŠFRB) k 31.12.2020: 

- inteligentné lavičky                                                                                               12 530,58 € 

Prekleňovací úver na krytie kapitálových výdavkov-  

projekt  „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“                                                    236 645,00 €       

 

     Do  celkovej  sumy  dlhu  obce  podľa  ustanovenia  §  17  odseku  8  z. č.  583/2004  Z. z. 

v aktuálnom znení  sa   nezapočítavajú   záväzky z   pôžičky  poskytnutej z  Audiovizuálneho 

fondu a z  úveru poskytnutého  zo  Štátneho fondu  rozvoja  bývania  na  obstaranie obecných 



nájomných   bytov  vo   výške   splátok úveru,  ktorých   úhrada  je  zahrnutá  v cene  ročného 

nájomného   za  obecné nájomné byty.  Ďalej sa  do celkovej sumy dlhu obce  nezapočítavajú 

záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,  záväzky z pôžičky poskytnutej z 

Fondu  na  podporu   umenia  a  záväzky  z návratných   zdrojov   financovania  prijatých   na 

zabezpečenie  predfinancovania   realizácie  spoločných   programov  Slovenskej   republiky a 

Európskej  únie, operačných  programov spadajúcich do  cieľa  Európska  územná spolupráca 

a  programov   financovaných    na    základe  medzinárodných   zmlúv  o   poskytnutí   grantu 

uzatvorených  medzi  Slovenskou  republikou  a   inými  štátmi  najviac  v sume nenávratného 

finančného  príspevku  poskytnutého  na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom 

podľa  osobitného   predpisu,  to  platí  aj, ak  obec vystupuje  v  pozícii  partnera  v  súlade 

s osobitným  predpisom  rovnako,  najviac  v sume  poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového 

predčasného  

 

     Vzhľadom na toto ustanovenie zákona by prekleňovací úver na financovanie investičnej 

akcie „Z Bielych Karpát k  Baťovmu kanálu“ nezvýšil celkovú sumu dlhu mesta.                    

                                                                                                 

Celkový dlh mesta    - v eur                                                                                  12 530,58 

                                   -  v  %                                                                                           0,18                                  

 

Splnenie podmienky a:﴿ 

60% zo sumy 7 078 131,00 EUR   je                                                               4 246 878,60 € 

 

     Celkový dlh v roku 2020 je 12 530,58 €, čím je podmienka uvedená pod písm.  ﴿.a 

splnená.  

 

 

Splnenie podmienky b): 

25 % zo sumy 7 078 131,00 €  zníženej v súlade s písm.b﴿   o 345 417,01 € 

                                                                                                                           1 683 178,50 € 

 

Ročné splátky  - v eur                                                                                           78 703,00 

                          - v %                                                                                                      4,68                       

 

splátky úverov zo ŠFRB                                                                                         76 152,00 € 

splátka  istiny – inteligentné lavičky                                                                        2 551,00 € 

splácanie  nového - prekleňovacieho úveru  na financovanie investičnej akcie „Z Bielych 

Karpát k Baťovmu kanálu“ sa v roku 2020 nepredpokladá. Predpokladá sa v r. 2021. 

 

    Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v roku 2020  je  78 703,00 € 

a neprekročí 25% bežných príjmov roka 2019. 

 

 

 



 

 

Na základe vyššie uvedeného konštatujem: 

-  Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu mesta v hodnote 60 % skutočných bežných 

    príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka   j e   s p l n e n á . 

 

-  Podmienka  neprekročenia  sumy  ročných  splátok  návratných  zdrojov  financovania v  

hodnote  25 %   skutočných   bežných   príjmov   predchádzajúceho   rozpočtového   roka  

 j e   s p l  n e n á . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Stará Turá. 22. júla 2020 

                                                                                                          Ing. Helena Maťková 

                                                                                                            hlavná kontrolórka 

                         

 

 


