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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 26.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 9  

a 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. 9  

a 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 

 

I.     Kontrolný orgán : 

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

z vlastného podnetu 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. 9 a 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  (ďalej v texte len  „kontrolný orgán“ )  

 

II.   Označenie kontroly :  

Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 9 a 

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 Zák. č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení (ďalej v texte len „Zák. č. 583/2004 Z. z.“) so zameraním na skutočnosť, či 

navrhované návratné zdroje financovania sa započítavajú do celkovej sumy dlhu mesta a jeho 

splácanie do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania a majú vplyv na jeho vývoj 

 

V. Kontrolné zistenia : 

 

1. Podmienky dané všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v  ust.  § 17  Zák.  č. 583/2004 

Z . z.  Podľa ods. 2 cit. ustanovenia 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 tieto zdroje financovania môžu výnimočne použiť za 

podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. Podľa ods. 4 

cit. ust. § 17 Zák. č. 583/2004 Z. z. mesto môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich 

z návratných zdrojov financovania, 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 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 neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.   



 

4 

 

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

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 z úveru poskytnutého zo ŠFRB 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 mesta nezapočítavajú záväzky 

z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných 

programov SR a EU, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca 

a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených 

medzi SR 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) Zák. č. 583/ 2004 Z. z. 

sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.  

V súlade s ust. §  17 ods. 9  Zákona č. 583/2004 Z.z. dodržanie podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania  podľa cit. odseku 6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór mesta. 

Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór povinný 

bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  

2.  Podmienky prekleňovacieho  úveru predkladaného na schválenie MsZ 

 

Mesto Liptovský Mikuláš má zámer v roku 2014 realizovať projekt „Historicko – kultúrno-

prírodná cesta okolo Tatier“ (ďalej v texte len „projekt“). Projekt by mal byť realizovaný na základe 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú by mali do 15 júla 2014 uzavrieť  

vedúci partner (mesto Czarny Dunajec, PL) a riadiaci orgán (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja vo 

Varšave, PL). Prílohou predmetnej zmluvy bude Partnerská zmluva, ktorá by mala byť uzavretá dňa 

09.07.2014 v Nowom Targu medzi uvedeným vedúcim partnerom a ostatnými partnermi, vrátane 

mesta Liptovský Mikuláš 

Projekt bol podaný formou žiadosti o nenávratný finančný príspevok dňa 31.03.2010 v rámci 

Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013,  

Prioritná os 1. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, Oblasť podpory 1. Komunikačná a dopravná  

infraštruktúra.  

Na základe verejného obstarávania realizovaného  mestom v mesiaci jún 2014 podľa Zák. č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, predstavuje cena projektu (cena diela) 

640 161,54 EUR vrátane DPH (ďalej v texte  aj „kapitálové výdavky“).  

Po započítaní ceny stavebného dozoru a dozoru projektanta (ďalej v texte aj „bežné výdavky“) vo 

výške 8 528,00 € vrátane DPH, by mal byť projekt zo strany mesta realizovaný za 648 689,54 € 

vrátane DPH.   

Táto cena projektu bude financovaná jednak zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(ďalej v texte len „ERDF“), ďalej zo Štátneho rozpočtu SR (ďalej v texte len „ŠR“), ako aj  

z vlastných zdrojov mesta Liptovský Mikuláš.   

Pre účely  tejto správy uvádzam porovnanie financovania ceny projektu vo výške  648 689,54 € 

vrátane DPH  (kapitálové a bežné výdavky) v závislosti od zdrojov poskytnutých z ERDF a to: 

 

a) v prípade, že z ERDF bude poskytnuté maximálne možné financovanie, podiel zdrojov bude 

nasledovný: 
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 85 % Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), 

čo predstavuje  ............ ..............................................................................................551 386,11 €  

 10 % zo štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR“), čo predstavuje ............................... 64 868,95 €  

  5 % z vlastných zdrojov mesta Liptovský Mikuláš, čo predstavuje ......................... 32 434,48 € 

 

b) v prípade, že z ERDF bude poskytnuté minimálne možné financovanie, podiel zdrojov bude 

nasledovný:  

 70,8 % z ERDF čo predstavuje     ..............................................................................459 026,30 €  

 bez zmeny 10 % zo ŠR, čo predstavuje ...................................................................... 64 868,95 €  

 19,20 % z vlastných zdrojov mesta, čo predstavuje...................................................124 794,29 €   

(táto suma je súčtom sumy 32 434,48 €, čo  vo finančnom vyjadrení predstavuje 5% z vlastných 

zdrojov mesta a sumy 92 359,81 € čo vo finančnom vyjadrení predstavuje rozdiel medzi 70,8%-ným  a 

85%-ným   financovaním projektu z ERDF). 

     

      Nakoľko sa v tejto etape rozpracovanosti projektu nedá určiť, aká bude skutočná výška 

poskytnutého financovania z ERDF (v rozmedzí od maximálnej po minimálnu výšku 

nenávratného príspevku z ERDF), vedenie mesta navrhuje: 

 rozhodnúť o prijatí návratných zdrojov financovania na predfinancovanie projektu (ďalej len 

„prekleňovací úver“)  vo výške  608 000,00  €  na úhradu kapitálových výdavkov. Táto suma 

pozostáva zo sumy 544 137,31 €, čo predstavuje variant a) uvedený v tejto správe a to financovanie 

projektu z ERDF vo výške 85% a sumy 64 016,16 € financovanie projektu vo výške 10% zo ŠR 

(celkom 608 153,37 € po zaokrúhlení 608 000,00 €) a súčasne  

 navýšiť vlastné zdroje financovania na výšku 124 794,29 €, čo predstavuje variant uvedený 

v písm. b) tejto správy a to  financovanie projektu z  ERDF vo výške 70,8 %.  

Nakoľko v rozpočte mesta na rok 2014 je už plánovaných na výstavbu cyklochodníka 50 000,00 €,   

vlastné zdroje mesta by sa mali zvýšili  o  sumu 74 794,29 € 

 

     Skutočná výška čerpania prekleňovacieho úveru a skutočná výška čerpaných vlastných zdrojov na 

predfinancovanie projektu bude závisieť od výšky skutočne poskytnutého nenávratného príspevku 

z ERDF formou refundácie, t.j. celkové náklady zaplatí mesto a po ukončení projektu bude 

realizovaná refundácia z nenávratného finančného príspevku z ERDF a ŠR.  

      Návratné zdroje sa splatia jednorázovo po pripísaní finančných  prostriedkov z ERDF a ŠR na účet 

mesta. Projekt musí byť zrealizovaný  do konca roka 2014, pričom  refundácia sa očakáva v II. 

polovici roka 2015, najneskôr do konca roka 2015. 

     Podľa údajov poskytnutých Odd. ekonomiky na poskytnutie prekleňovacieho úveru bolo 

oslovených 7 finančných inštitúcii. Mesto vybralo VÚB, a.s. Bratislava, ktorá ponúka najlepšie 

ekonomické a zmluvné podmienky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke   

 

Amortizácia úveru  1 rok s možnosťou prolongácie 

 

Možnosť predčasného splatenia  Bez poplatku z NFP, 3 % z iných zdrojov 

 

Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 1 M 

k 30.05.2014  

Marža 1,0 % p.a. +  euribor  0,251 % p. a.  

 spolu úrok. sadzba 1,251 % p.a. 

Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 3 M 

k 30.05.2014 

Marža 1,0 % p.a. + euribor 0,311 % p. a.    

spolu úrok. sadzba 1,311  % p.a. 



 

6 

 

Forma ručenia  Blankozmenka 

 

Poplatok za poskytnutie úveru 0, 10 % z objemu t.j.608 € 

 

Poplatok za vedenie účtu 4,80  €/mesiac 

 

Záväzková provízia a nedočerpanie úveru Neuplatňuje sa  

 

Poplatok za nedočerpanie objemu úveru  Bez poplatku 

 

Ročný poplatok za monitorovanie  Bez poplatku 

 

 

3. Kontrolné zistenia 

 

3.1. Kontrolný orgán konštatuje s poukazom na ust. § 17 ods. 8 Zák. č 583/2004 Z. z., že do 

celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú: 

a) Podľa stanoviska MF SR záväzky voči 1. slovenskej úsporovej, a.s. Bratislava z titulu splácania 

ceny akcií, za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 

b) Záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných bytov vo výške splátok úverov, 

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

táto podmienka je splnená, nakoľko nájomné v predmetných obecných 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.   

c) Prekleňovací úver, pre účely prijatia ktorého bola vykonaná táto kontrola, nakoľko ide 

o návratné zdroje financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania operačného 

programu spadajúceho do cieľa Európska územná spolupráca, v ktorom mesto vystupuje 

v pozícii partnera,  poskytnuté na základe zmluvy uvedenej  v bode 2 tejto správy. 

 

3.2. Kontrolný orgán ďalej konštatuje, že kontrolou bolo zistené, že prekleňovací úver má byť 

čerpaný v súlade s ust. § 17  ods. 2 Zák. č.  583/2004 Z. z. na úhradu kapitálových výdavkov.  

 

3.3. Okrem toho kontrolný orgán preveroval vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov    

financovania podľa ust. § 17 ods. 6 Zák. č. 583/2004 Z. z. a konštatuje, že:  

a) podľa Záverečného účtu za rok 2013 mesto vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 

19 019 759  € 

b) celková suma dlhu mesta k 31.05.2014  bez úverov ŠFRB podľa údajov predložených 

Oddelením ekonomiky MsÚ predstavuje  7 261 528,00 € ,  

c) predpokladaná suma dlhu mesta k 31.12.2014 podľa údajov predložených Oddelením 

ekonomiky MsÚ predstavuje  8 092 188, 00 €, 

d) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  bánk k 31.05.2014 

podľa údajov predložených Oddelením ekonomiky predstavuje 307 657,00 €,  

e) predpokladaná suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov bánk k 31.12.2014  podľa údajov predložených Oddelením ekonomiky predstavuje 

sumu 1 229 706,00 €  
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3.4.    Po zohľadnení položiek, ktoré sa nezapočítavajú do sumy dlhu a sú uvedené v bode 3.1. písm. a)  

          až c) tejto správy, kontrolný  orgán konštatuje, že:  

a) celková suma dlhu mesta bez úverov ŠFRB k 31.05.2014 predstavuje 7 261 528,00 € a 

úverová zadlženosť predstavuje 38,17 %  

b) predpokladaná  celková suma  dlhu  mesta  bez úverov ŠFRB k 31.12. 2014  by mala   

predstavovať  8 092 188, 00  € a   

c) predpokladaná suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov bánk k 31.12.2014   by mala predstavovať  1 229 706,00 € 

 

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 predstavovať  42,55 %  

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. z. nemala by prekročiť 

rizikové hranice  50% až  60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka.  

 

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 predstavovať 6,47 %  skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka, t. z. neprekročí 25% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

VI.    Záver kontroly 

 

Po preskúmaní podmienok na poskytnutie prekleňovacieho úveru, podmienok jeho použitia ako 

aj  jeho splatenia,  kontrolný  orgán   k o n š t a t u j e,  že pokiaľ budú dodržané podmienky na 

prijatie prekleňovacieho úveru uvedené v tejto správe, nebude sa  úver podľa ust. § 17 ods. 8 

Zák. č. 583/2004 Z. z. započítavať jednak do celkovej sumy dlhu,  ako aj do sumy ročných 

splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a nebude mať vplyv na ich 

očakávaný vývoj uvedený v predchádzajúcom texte.     

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam  o výsledku kontroly č. 14/KO/2014  

 


