OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK HLAVNÝ KONTROLÓR

STANOVISKO
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 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
hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
pred ich prijatím.
Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór obce
povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
1. Základné údaje o návratnej finančnej výpomoci
Požadovaná výška návratnej finančnej výpomoci: 75 554 €
2. Zákonné ustanovenia pri použití
Podľa §17 ods.6 zákona 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č.583/2004 Z.z.)dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje
pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.
Obec môže 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma
splátok záväzkov z investičných 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
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Celková suma dlhu:
Celkovou sumou dlhu obce sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín
návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a
ručiteľských záväzkov obce.
Do celkovej sumy dlhu obce 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 sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.
3. Rozhodnutie o prijatí úveru
Rozhodnutie o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Úverová zadĺženosť obce
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Celková suma dlhu: 0%
Dlhová služba:0 %
Po prijatí návratnej finančnej výpomoci vo výške 75 554 € bude ukazovateľ úverovej zadĺženosti
3,46%.
5. Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok k prijatiu návratných
zdrojov financovania
Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii konštatujem, že podmienky
uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia vyššie
uvedenej návratnej finančnej výpomoci dodržané.

V Spišskom Štvrtku,16.10.2020

….................................................
Ing.Veronika Hoffmannová,
hlavná kontrolórka obce
Spišský Štvrtok

