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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:  

Správa o výsledku kontroly: Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14  Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly:  

 

„Kontrola  dodržiavania  podmienok  na  prijatie  návratných zdrojov financovania podľa  ust.  

§ 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení “ 
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Správa o výsledku kontroly č. 2/KO/2014 

 

I.     Označenie kontrolného orgánu: 

 

JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš, ktorá vykonala 

kontrolu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej činnosti v súlade s ust. Čl. 12 ods. 2 

Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš a ust. § 

17 ods. 14  Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  a to z dôvodu zámeru predloženého na konanie  

komisie finančnej, majetkovo-právnej a cestovného ruchu MsZ, ktorá sa konala dňa 13.01.2014 (ďalej 

v texte len „kontrolný orgán“)    

 

II.   Označenie kontroly: 

 

Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 

Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení    

 

III.   Kontrolovaný subjekt: 

 

mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 – Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, Oddelenie 

ekonomiky, Útvar rozpočtu a účtovníctva  (ďalej v texte len „mesto“ alebo „mesto Liptovský 

Mikuláš“) 

 

IV. Predmet kontroly: 

 

Overiť, či sú dodržané pravidlá prijímania návratných zdrojov financovania podľa  ust. § 17 ods. 6 

Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zák. č. 583/2004 Z. z. “alebo „cit. zákon“) 

 

IV. Predmet kontroly: 

 

Preveriť, či sú dodržané pravidlá prijímania návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17  ods. 

6 Zák. č. 583/2004 Z. z. v súvislosti s úverom, ktorý má byť predložený na schválenie v MsZ dňa 

30.01.2014 vo výške  1 300 000 € (ďalej v texte len „aktuálny úver“) na rekonštrukciu 

a modernizáciu  miestnych komunikácií Ul. Socháňova (úsek od Ul. Borbisovej po Ul. Majerskú) 

Ul.Partizánov, Ul. Tranovského (úsek od Ul. Kuzmányho po parkovisko ECAV), Ul. Kuzmányho 

(úsek od Ul. Pišútovej po Ul.Tranovského), Ul. Majerskej (úsek od Ul.Alexyho po Ul. Za Havlovci ) 

a chodníka na Ul. Garbiarskej ( od križovatky s Ul. 1.mája po Ul. Hollého).   

Pre účely kontroly boli použité údaje o podmienkach úveru, vrátane jeho výšky a účele 

použitia úveru z materiálov predložených mestom dňa 13.01.2014  na rokovanie  komisie 

finančnej, majetkovo-právne a cestovného ruchu.  

 

V. Kontrolné zistenia  

 

1. Podmienky dané všeobecne záväznými právnymi predpismi  
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Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v  ust.  § 17  Zák.  č. 583/2004 

Z . z. Podľa ust. § 17 ods.2 citovaného zákona  mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na 

úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť  tieto zdroje financovania 

za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. Podľa ust. § 

17 ods.4 Zák. č. 583/2004 Z. mesto môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich 

z návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov,  ktorých úhrada 

dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.  

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ust. § 17 ods. 6 Zák. č. 

583/2004 Z. z., podľa  ktorého mesto  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 neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.   

Celkovou sumou dlhu obce sa podľa ust. § 17 ods. 7 Zák. č. 583/2004 Z. z. 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 podľa ust. § 

17 ods. 8  Zák. č. 583/2004 Z.z. nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho 

fondu a záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na výstavbu 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 podľa cit. ust. nezapočítavanú 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 mestom 

a orgánom  podľa osobitného predpisu;  to platí aj, ak mesto vystupuje v pozícii partnera v súlade 

s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. 

Do sumy splátok podľa ods. 6 písm. b) cit. zákona sa nezapočítava suma  ich jednorazového 

predčasného splatenia.   

V súlade s ust. §  17 ods. 14  Zák. č. 583/2004 Z.z. dodržanie podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania  podľa uvedeného odseku 6 cit. zákona preveruje pred ich prijatím hlavný 

kontrolór mesta. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór 

povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  

2. Doklady vyžiadané kontrolným orgánom od Odd. ekonomiky MsÚ 

 

a)  celkovú sumu dlhu mesta podľa § 17 ods.7 a 8 Zák. č.583/2004 Z.z. k 14.01.2014 a predpoklad 

k predpokladanému dňu uzavretia úverovej zmluvy na úver z dôvodu prijatia ktorého sa vykonáva 

kontrola (ďalej v texte len „aktuálny úver“) a predpoklad k 31.12.2014, vrátane aktuálneho úveru 

b) záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB v členení podľa jednotlivých úverov k 14.01.2014, 

k predpokladanému dňu uzavretia úverovej zmluvy na aktuálny úver a  predpoklad k 31.12.2014  

 ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, vrátane 

úveru ŠFRB, ktorý bol schválený na MsZ dňa 09.01.2014 a podľa stanoviska vedenia 

mesta by mali byť splátky úveru zahrnuté v cene ročného nájomného za obecné nájomné 

byty (47 nájomných obecných bytov v Dominante) 
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 ktorých úhrada nie je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, vrátane 

dokladov, ktoré túto skutočnosť potvrdzujú 

c) záväzky z návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 8 cit. zákona prijatých na 

zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume nenávratného 

finančného príspevku poskytnutého na základe zmlúv uzavretých medzi mestom a orgánom podľa 

osobitného predpisu k 14.01.2014, k predpokladanému dňu uzavretia úverovej zmluvy na aktuálny 

úver a predpoklad  k 31.12.2014, 

d)  vyčíslenie záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta podľa  

ust. § 17 ods. 7 cit. zákona k 14.01.2014, k predpokladanému dňu uzavretia úverovej zmluvy na 

aktuálny  úver a predpoklad k 31.12.2014 

e)   sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov podľa § 17 ods.6 

písm. b) a 8 cit. zákona k 14.01.2014,  predpoklad k predpokladanému dátumu uzavretia úverovej 

zmluvy na aktuálny úver a predpoklad k 31.12.2014, vrátane aktuálneho úveru  

f)   sumu skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorým je rok 2013 

 

3. Závery kontroly 

 

3.1  Kontrolný orgán konštatuje, že do sumy dlhu sa nezapočítavajú: 

  

Záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok 

úverov, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné byty. Kontrolou bolo zistené, 

že táto podmienka je splnená z dôvodu, že nájomné v obecných nájomných bytoch je stanovené 

ekonomicky podľa Opatrenia MF SR č.01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov zo dňa 23.04.2008 

v znení Opatrenia MF SR č. 02/R/2008 zo dňa 25.09.2008 a Opatrenia MF SR č. 01/R/2011 zo dňa 

01.12.2011, s výnimkou: 

 Úveru ŠFRB na kúpu 47 obecných nájomných bytov nehnuteľnosti s.č. 1871 (Dominanta) vo 

výške  925 070 ,00 € (čo je  60 % z obstarávacej ceny z bytov), pri ktorom žiadosť 

o poskytnutie úveru  na ŠFRB je v procese prípravy. 

 Úveru ŠFRB na výstavbu 12 b.j. Hlboké vo výške 59 750,00 €, ktorý bol poskytnutý, pričom 

v súčasnosti prebieha výstavba byt a ich ukončenie je plánované na VIII/2014. Nájomné by 

malo byť podľa vyjadrenia Odd. správy bytov MsÚ  riešené po kolaudácii predmetnej stavby.  

 Úveru ŠFRB na výstavbu 12 b.j. Hlboké/ 2014 vo výške 68 870,00 €, pri ktorom je žiadosť 

o poskytnutie úveru na  ŠFRB  v procese prípravy. 

 

Do celkovej ceny dlhu sa nezapočítajú záväzky z uvedených troch úverov za predpokladu, že 

splátka úverov realizovaných v roku 2014 bude zahrnutá v cene nájomného za predmetné 

nájomné obecné byty v roku 2014. Z uvedeného predpokladu vychádzal kontrolný orgán pri 

výpočte predpokladanej celkovej sumy dlhu a predpokladanej sumy ročných splátok 

návratných zdrojov financovania.   

 

3.2.Pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

uvedených v ust. § 17 ods. 6 Zák. č. 583/2004 Z. z. podľa údajov predložených Oddelením 

ekonomiky  MsÚ kontrolný orgán konštatuje, že :  

a) celkovú sumu dlhu mesta podľa § 17 ods.7 a 8 Zák. č.583/2004 Z.z. k 14.01.2014 nebolo 

možné predložiť nakoľko splátky istín úverov ŠFRB sú realizované bankami 13. deň 

v mesiaci a výpisy sú doručené cca do 7 dní. Splátky istín komerčných úverov sú realizované 
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bankami od 20-30 dňa v mesiaci. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy na aktuálny úver 

zatiaľ nebol určený.  

 Z uvedených dôvodov boli použité nasledovné údaje:  

 Celková suma dlhu:  

      - Skutočnosť k 31.12.2013                                   14  167  871,00 €  

            - Predpoklad  k 31.12.2014    

  14 219 398,00 € + 1 300 000,00 € (aktuálny úver) – 21 667,00 € (plánované splátky  

 aktuálneho úveru  v XI,XII/2014) =     15  497 731,00 € 

 

b) Záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB v členení podľa jednotlivých úverov k 14.01.2014  

neboli predložené z rovnakých dôvodov, ako je uvedené v predchádzajúcom písm. 

Z uvedených dôvodov boli  použité nasledovné údaje:  

Záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB: 

- Skutočnosť  k 31.12.2013         6  657 420,00 €  

- Predpoklad k 31.12.2014          7  405 543,00 € 

 

c) Záväzky z návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods.8 cit. Zákona prijatých na 

zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume nenávratného 

finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi  mestom a orgánom 

podľa osobitného predpisu 

Skutočnosť k 31.12.2013                            99 180,00 € 

Predpoklad  k 31.12.2014                                        0,00 € 

 

d) Záväzky z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta podľa ust. § 17 

ods.7 cit. zákona  k 31.12.2013 

Skutočnosť k 31.12.2013                       0,00 €  

Predpoklad k 31.12.2014                                                      0,00 € 

 

e) Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov bánk podľa § 

17 ods.6 písm. b) a 8 Zák. č.583/2004 Z.z.  k 14.01.2014  nebolo predložené z Oddelenia 

ekonomiky z dôvodu, že  chybujú  výpisy z účtov bánk  preukazujúce  splátky v roku 2014. 

Z uvedeného dôvodu boli použité nasledovné údaje: 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov: 

Skutočnosť k 31.12.2013                1 075  808,00 € 

Predpoklad k 31.12.2014                                     1 130  526,00 €  

 

f) Doklad preukazujúci sumu skutočných  bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka, ktorým je rok 2013 podľa údajov Oddelenia ekonomiky MsÚ  nebolo možné predložiť, 

nakoľko uzávierka za rok 2013 bude prebiehať do 31.01.2014 a predloženie  záverečného účtu 

na schválenie mestskému zastupiteľstvu sa plánuje dňa 03.04.2014. Z tohto dôvodu bol 

použitý údaj poskytnutý Odd. ekonomiky MsÚ o odhadovanej výške bežných príjmov 

k 31.12.2013,  ktorá predstavuje 18 715 278,00 €. 

 

3.3. Po zohľadnení položiek, ktoré sa nezapočítavajú do sumy dlhu  kontrolný  orgán konštatuje: 

 

A.  P r e d p o k l a d a n á   celková suma dlhu pre účely posudzovania dodržiavania podmienok 

na prijatie  návratných  zdrojov  financovania k 31.12.2014  by mala dosiahnuť výšku 
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8 092 188,00 €, čo predstavuje 43,24 %  po  zaokrúhlení 43  %  odhadu bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorým je rok 2013 

 

B. P r e d p o k l a d a n á   suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane 

úhrady výnosov k 31.12.2014  by mala byť vo výške 1 130 526,00 €, čo predstavuje 6,04 % po 

zaokrúhlení 6  %  odhadu skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. 

z., že sa predpokladá, že neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka, ktorým je rok 2013.   

 

VI. Z á v e r : 

 

Po preskúmaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania uvedených v ust. § 17 

ods. 6 Zák. č. 583/2004 Z. z. kontrolný orgán podľa ust. § 17 ods. 14 cit. zákona  k o n š t a t u j e,  

že sa predpokladá splnenie  obidvoch podmienok na prijatie  úveru na financovanie 

rekonštrukcie a modernizáciu miestnych komunikácií  uvedených  v tejto správe v roku 2014 

a to: 

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka 2013    

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (rok 2013), 

pričom je dôležité pri troch úveroch zo ŠFRB uvedených v bode 3.1. tejto správy postupovať 

rovnako ako pri obdobných úveroch prijatých v predchádzajúcich rokoch a to splátky úverov, 

ktoré sú plánované v roku 2014 zahrnúť v predmetnom roku do  nájomného za príslušné obecné 

nájomné byty. 

 

VII. Upozornenie kontrolného orgánu na riziká:  

 

 V roku 2014 sa v súvislosti s prijatím aktuálneho úveru očakáva suma dlhu vo výške  43,24 % 

skutočných BP predchádzajúceho RR, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 0,90 

percentuálnych bodov. V roku celková suma dlhu predstavovala 42,34 % skutočných BP roka 

2012, pričom skutočné BP predstavovali 17 738 348,052 €. 

 S účinnosťou od 01.01.2015 podľa Zák. č. 583/2004 Z. z. ak celková suma dlhu dosiahne 50% 

a nedosiahne 58% skutočných BP predchádzajúceho RR:  

- primátor mesta je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať 

a predložiť MsZ informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu mesta spolu s návrhom 

opatrení na jeho zníženie 

- MsZ musí informáciu prerokovať do 15 dní od jej predloženia 

- primátor mesta musí do 7 dní od predloženia informácie MsZ oznámiť túto skutočnosť MF 

 Nakoľko rozdiel medzi vyššie uvedenou rizikovou sumou dlhu podľa cit. zákona, čo je  50% 

skutočných BP predchádzajúceho RR a  43,24% predpokladanou sumou dlhu mesta v roku 2014 

predstavuje 6,76 percentuálnych bodov, kontrolný orgán upozorňuje na opatrnosť pri prijímaní 

návratných zdrojov financovania v roku 2014 a odporúča ďalej nepristupovať k prijímaniu 

návratných zdrojov financovania nad rámec aktuálneho úveru.  
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