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STANOVISKO 

hlavného kontrolóra obce Zemné k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania. 

 

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

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

bolo preverené dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich 

prijatím. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je 

hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. 

 

A. Základné údaje   

 

Návrh účelu: Financovanie 5% z oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov obce pri 

realizácii projektu v rámci výzvy IROP 2014-2020 „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci 

Zemné“ 

Druh NZF:  úver 

Predpokladaná výška: 250 000,- EUR 

Spôsob požiadania: predložením žiadosti obce  

Doba splácania:  10 prípadne 15 rokov  

 

B. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania 

 

Podľa § 17 ods. 6 zákona č 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení  neskorších  predpisov    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. 

b) suma splátok  návratných  zdrojov  financovania,  vrátane  úhrady  výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí 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 prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného 

predpisu.  

 

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

účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných 

zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov 

obce.   

 

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. v z. n. p.  obec  sleduje  v priebehu 

rozpočtového roka  vývoj  dlhu  a splátok  podľa  odseku  6.  Ak  celková  suma  dlhu  obce  

dosiahne 50% skutočných  bežných  príjmov  predchádzajúceho  rozpočtového  roka,  obec  je  

povinná  prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie celkovej 

sumy dlhu obce. 

 

C. Rozhodovanie o prijatí návratných zdrojov financovania  

 

   Rozhodovanie   o prijatí  návratných  zdrojov  financovania je  vyhradené  obecnému 

zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

 

D. Výpočet ukazovateľa dlhu a ukazovateľa splátok obce Zemné  

 

Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31.12.2020:                                         1 636 826,28 EUR 

Záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31.08.2020: 

SZRB a.s.  dlhodobý úver ROP 6 712,36 EUR 

SZRB a.s.  dlhodobý úver HUSK 4 124,54 EUR 

ŠFRB                                                                                                                 693 579,41 EUR 

- Z toho podľa § 17 ods. 8 z.č.583/2004 Z.z.         693 579,41 EUR 

Záväzky z investičných dodávateľských úverov            - 

Ručiteľské záväzky obce                                           -     - 

Spolu dlhové nástroje k 31.12.2020:   704 416,31 EUR 

 

Celková suma dlhu obce podľa § 17 ods.7 a 8 z.č.583/2004 Z.z.                       10 836,90 EUR 



1) Výpočet ukazovateľa dlhu  (úver zo ŠFRB sa nezapočítava) 

  

Celk. dlh obce = (hodnota úveru / bežné príjmy obce z roku 2020)*100 

(10 836,90 EUR / 1 636 826,28 EUR)*100 = 0,66% 

 

2) Výpočet úverovej rezervy 

 

Úverová rez. = (bežné príjmy obce z roku 2020*0,5)  - celková suma dlhu obce 

(1 636 826,28 EUR*0,5) -  10 836,90 EUR        =      807 576,24 EUR 

 

3) Výpočet ukazovateľa splátok  

 

Pri výpočte je nutné dodať, že sa príjmy z grantov a transferov z roku 2020 vylučujú, 

táto suma predstavuje celkovo 707 140,70 EUR. Upravené bežné príjmy teda predstavujú sumu 

1 636 826,28 EUR – 707 140,70 EUR = 929 685,58 EUR. 

 

Suma roč. splátok NZF = (ročné splátky / upr. bežné príjmy obce z roku 2020)*100 

                     (14 658,09 EUR / 929 685,58 EUR)*100 = 1,58 % 

 

4) Výpočet splátkovej rezervy  

 

Splátk. rez. = (upr. bež. príjmy obce z roku 2020*0,25)  - splátka istiny a úrokov 

(929  685,58 EUR*0,25) – 14 658,09 EUR = 217 763,31 EUR 

 

 

5)  Výpočet ukazovateľa dlhu v prípade prijatia úveru vo výške 250 000,- EUR  

 

Pre informáciu uvádzam výpočet ako by sa ukazovateľ dlhu obce zmenil v prípade 

prijatia úveru vo výške 250 000,00 EUR. Tieto údaje sú však približné, nakoľko k prijatiu úveru 

dôjde až v roku 2021 a za ten čas sa ukazovatele slúžiace na výpočet zmenia, teda dôjde 

k ďalším splátkam už existujúcich úverov. Do úvahy pri rozhodovaní treba zobrať aj Návratnú 

finančnú výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane 



z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 37 132,00 EUR, o ktorú už obec Zemné 

požiadala behom roka 2020. Splátky tejto návratnej finančnej výpomoci sú splatné v rokoch 

2024 – 2027 v ročných splátkach vo výške 9283,00 EUR. 

  

Celk. dlh obce = (hodnota úveru / bežné príjmy obce z roku 2020)*100 

(260 836,90 EUR / 1 636 826,28 EUR)*100 = 15,94% 

  

E.   Záverečné  stanovisko  hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov 

financovania  

 

Na základe predložených údajov, ktoré boli východiskom spracovania tohto stanoviska 

je možné konštatovať, že podmienky uvedené v § 17  ods. 6 aj v nadväznosti na § 17 ods. 9 

zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov budú  v prípade  prijatia  vyššie  

uvedeného    návratného  zdroja  financovania  dodržané. 

 

 Celková suma dlhu obce neprekročí 60 % resp. 50 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok  návratných  zdrojov  financovania  

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 prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu. 

 

Rozhodovanie o prijatí návratných zdrojov financovania  

 

Obec Zemné spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania. 

 

 

 

 

V Zemnom dňa  21.02.2021   ..................................................... 

         Ing. Tomáš Hegedűš 

 Hlavný kontrolór obce Zemné 


