Príloha č.3 k zápisnici OZ zo dňa 03.02.2021

Hlavný kontrolór obce Lúčky
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania
V zmysle § 17 ods. 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok
pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu
predkladám stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru.
Základné údaje o úvere:
Výška úveru: =120 000,00 €
Úroková sadzba: 0,2 %
Splácanie úveru: 12 x ročne – od augusta 2021 do júla 2025
Účel využitia úveru: financovanie kúpy špeciálneho automobilu a vybudovanie
prestrešenia Markušky .
Na základe § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. 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 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 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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A.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 (aktuálny stav)
Stav úverov k 31.12.2020
Zostatok úveru

Ročná splátka istiny

Ročná splátka

(istiny)

za rok 2020

úrokov

Banka

k 31.12.2020

VÚB, a.s. – ČOV
Miestana komunikácia
Návratná finančná výpomoc
poskytovaná MF SR
SPOLU:

za rok 2020

15 490,78

26 325,21

327,51

36 566,00

0,00

0,00

52 056,78

26 325,21

327,51

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy ZŠ s MŠ
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020

Suma v EUR

1 394 790,04
64 076,72
1 458 866,76

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

52 056,78
52 056,78

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

0,00

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty ....

0,00

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej
sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Zostatok istiny
k 31.12.2020
52 056,78

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
1 458 866,76

0,00
52 056,78
§ 17 ods.6 písm. a)
3,57 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy ZŠ s MŠ

1 394 790,04
64 076,72

Spolu bežné príjmy obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2020

1 458 866,76

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, účelovo určené
peňažné dary, účelovo určené dotácie
Bežné príjmy obce a RO znížené o spolu:

493 574,60

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020

965 292,16

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- 821005 - istina

26 325,21

- 651002 - úroky

327,51

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2020
26 652,72

26 652,72

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. b)

965 292,16

2,76 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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B.
Prehľad o stave a vývoji dlhu obce po započítaní úveru na vo výške =120 000,- €
Predpokladaný stav úverov po prijatí nového úveru
Banka

Zostatok úveru

Ročná splátka istiny

Ročná splátka

K 31.12.2020

za rok 2021

úrokov

(istiny)

(predpoklad)

za rok 2021
(predpoklad)

VÚB, a.s. - ČOV
Miestna komunikácia
Návratná finančná výpomoc
poskytovaná MF SR
Úver (špeciálny automobil,
presteršenie Markušky)
SPOLU:

15 490,78

15 490,78

57,00

36 566,00

0,00

0,00

120 000,00

12 500,00

97,00

172 056,78

27 990,78

154,00

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy ZŠ s MŠ
Spolu bežné príjmy obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2020

Suma v EUR

1 394 790,04
64 076,72
1 458 866,76

Celková suma dlhu obce po prijatí nového úveru
- zostatok istiny z bankových úverov
Spolu celková suma dlhu obce po prijatí nového úveru

172 056,78
172 056,78

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty ....
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej
sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce po prijatí
nového úveru
Zostatok istiny
Po prijatí nového úveru
172 056,78

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
1 458 866,76

0
0
172 056,78

§ 17 ods.6 písm. a)
11,79 %
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bude splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce

1 394 790,04

- skutočné bežné príjmy ZŠ s MŠ

64 076,72

Spolu bežné príjmy obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2020

1 458 866,76

Bežné príjmy obce a ZŠ s MŠ znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, účelovo
určené peňažné dary, účelovo určené dotácie
Bežné príjmy obce a ZŠ s MŠ znížené o spolu:

493 574,60
493 7574,60

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020

965 292,16

Splátky istiny a úrokov – predpoklad po prijatí nového
úveru s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005 - istina
- 651002 - úroky

154,00

Spolu splátky istiny a úrokov – predpoklad po prijatí
nového úveru
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov –
predpoklad po prijatí
nového úveru
28 144,78

27 990,78
28 144,78

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. b)

965 292,16

2,92 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bude splnená.
ZÁVER
Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu obce
konštatujem, že podmienky pre prijatie úveru vo výške =120 000,00,- € sú v zmysle zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov dodržané.
V Lúčkach, 27. januára 2021
Mgr. Marta Bočeková
hlavný kontrolór Obce Lúčky

