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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 22.06.2017 číslo /2017

K bodu: Správu o výsledku kontroly :

1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. a

2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

podľa cit. zákona

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku'kontroly:

1 .Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a’

2.Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa cit. zákona

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „HK“ ) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš ( ďalej len „MsZ“) v súlade s ust. §18f ods. 
1 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. nasledovnú Správu o výsledku 
kontroly.

I.

II. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
1. Kontrola stavu a vývoja dlhu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vz.n.p. k 31.03.2017
a predpoklad k 30.06.2017 a k 31.12.2017,

2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania S 17 ods. 14
v spojení s S 17 ods. 6 a 7 cit, zákona.

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Štúrova č. 1989/41 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00 315 524
Právna forma : mesto, právnická osoba

III.

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 130/2017 zo dňa 15.12.2016

IV.

V. Cieľ kontroly:
1. Preveriť vývoj celkovej sumy dlhu mesta k31.03.2017, k30.6.2017 (odhad) a k 31.12.2017 

(odhad) podľa § 17 ods. 15 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a

2. preveriť, či kontrolovaný subjekt spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania 
podľa § 17 odst. 6 v spojení s odst. 14 cit. zákona v závislosti od konkrétnych úverových 
podmienok predložených vybratou financujúcou bankou.

Základné podmienky úveru VÚB, a.s.:
Druh úveru : preklenovací úver
Účel :'predfinancovanie EU grantov projektov Mesta :
„Historicko-kultúrna cesta okolo Tatier“- cyklochodník 2.etapa“ a 
„Múzeá 21 .storočia - Depozitár Múzea Janka Kráľa“
Výška: 1 005 000,- eur
Úroková sadzba : 12M Euribor + 0,40% p.a
Splatnosť úveru : 2 roky
Čerpanie úveru : postupne na viackrát, na základe predložených dodávateľských faktúr ich 
úhradou na účet dodávateľa alebo refundácia na účet Mesta v prípade úhrady faktúr z vlastných 
zdrojov Mesta
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Splácanie istiny úveru : nepravidelné v nadväznosti na termíny a výšky prostriedkov z NFP 
pripísaných na účet Mesta 
Platby úrokov : mesačne 
Zabezpečenie úveru : bez zabezpečenia

Druh úveru : termínovaný úver
Účel : „Rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš“
Výška: 400 000,- eur 
Úroková sadzba: podľa financovania :
A, kombinované financovanie úveru zo zdrojov EIB a z vlastných zdrojov Banky 
Splatnosť úveru 10 rokov:- 
Splatnosť úveru 15 rokov:
B financovanie z vlastných zdrojov Banky 
Splatnosť úveru 10 rokov:
Splatnosť úveru 15 rokov:
Čerpanie úveru : do marca 2018, resp. v zmysle dohody, úhradou faktúr na účet dodávateľa 
alebo refundáciou na účet mesta v prípade úhrady faktúr z vlastných zdrojov Mesta 
Splácanie istiny úveru : mesačné splátky v zmysle dohodnutého splátkového kalendára, 
s možnosťou odkladu istiny úveru v zmysle dohody a do 1 roka
Platby úrokov : mesačne 
Zabezpečenie úveru : bez zabezpečenia

12M + 0,29% p.a., fixná 0,92% p.a. (fixovaná na 10 rokov)
12M Euribor + 0,48 %p.a. fixná 0,98% p.a. (fixovaná na 10 rokov)

12M + 0,54% p.a., fixná 1,17% p.a. (fixovaná na 10 rokov)
12M Euribor+0,73 %p.a. fixná 1,23% p.a. (fixovaná na 10 rokov)

VI. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 4/KO/2017 na oboznámenie 
kontrolovanému subjektu:
Kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola vypracovaná Správa z vykonanej kontroly 
a doručená kontrolovanému subjektu dňa 05.06.2017 a tým bola kontrola ukončená.

Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Správe o výsledku kontroly.

VII.

4



Príloha č. 1: k SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY 
Číslo kontroly: 4/KO/2017

I. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz.n.p.
Zb.”)

b) Ústavný zákon č 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej v texte „Zák. č. 
493/2011 Z. z.")

c) Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej v texte „Zák. č. 583/2004 Z.z.'j

(ďalej v texte „Zák. č. 369/1990

2. Predpisy upravujúce procesný postup vykonania kontroly 
2.1. Vnútorný predpis mesta

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš schválené 
uznesením MsZ č. č. 20/2016 zo dňa 17.03.2016

II. Dokumentácia použitá pri výkone kontroly:
- Zostavy z Corageo - zborník vlastného hospodárenia od 1.1.2017 do 31.03.2017 splátka 

istín a úrokov komerčných úverov, splátka istín a úrokov úverov poskytnutých zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania
Prehľad dlhovej služby skutočnosť k 31.03.2017 a odhad k 30.06.2017 a 31.12.2017
Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi
zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04 k 31.03.2017
Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív FIN 2-04 k 31.03.2017
Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov k 31.03.2017
Finančný výkaz subjektu verejnej správy FIN 1-12 k 31.12.2016 a 31.03.2017
Indikatívne ponuky bánk na poskytnutie úveru: VÚB, a.s. zo dňa 09.05.2017, OTP Banky
Slovensko, a.s. zo dňa 5.5.2017

- Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017
Evidenčný list tvorby FPÚaO bytových domov obstaraných zo ŠFRB skutočnosť 
k 31.03.2017 a odhad k 30.06.2017 a k 31.12.2017
Prehľad o predpise nájomného v bytových domoch mesta obstaraných zo ŠFRB skutočnosť 
k 31.03.2017 a k 30.06.2016 a odhad k 31.12.2016
Prehľad o zaplatenom poistnom za bytové domy obstarané zo ŠFRB skutočnosť 
k 31.03.2017 a odhad k 30.06.2017 a k 31.12.2017
Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013462/2015-422 zo dňa 
22.05.2015

- Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8135/2012-311 zo dňa 
08.02.2012

- Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007722/2012-422 zo dňa 
17.01.2012
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky : Protokol o výsledku kontroly verejných 
financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách, číslo 
Z-010936/2016/1140/JRA, na základe poverenia č. 1639/11 zo dňa 11.07.2016
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III. Krátky opis výkonu kontroly
1) Právny stav - výňatok súvisiaci s kontrolou

Používanie návratných zdrojov financovania (ďalej v texte len „NZF") mesta je regulované 
prostredníctvom pravidiel rozpočtového hospodárenia, ktoré ustanovuje § 17 Zák. č. 583/2004 
Z z. Mesto je povinné pri používaní NZF dodržiavať predmetné pravidlá, aby sa predišlo 
neodôvodnenému zadlžovaniu mesta a v tejto súvislosti riziku zavedenia osobitných inštitútov 
hospodárenia mesta - ozdravnému režimu resp. nútenej správe.
Podmienky použitia NZF sú dané v § 17 ods. 2 Zák. č. 583/2004 Z. z.: 
mesto môže použiť NZF
• len na úhradu kapitálových výdavkov,
• výnimočne na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 

rozpočtu v priebehu rozpočtového roka za podmienky, že budú splatené do konca 
rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

Podmienky prijatia NZF sú dané v § 17 ods. 6 Zák. č. 583/2004 Z. z. v z.n.p :
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka,
b) a suma splátok NZF vrátane úhrady výnosov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému 
celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie 
a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu mesta sa podľa § 17 ods. 7 Zák. č 583/2004 Z.z. na účely cit. 
zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich:
• zo splácania istín NZF,
• záväzkov z investičných dodávateľských úverov a
• ručiteľských záväzkov mesta.

Do celkovej sumy dlhu mesta sa podľa § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.z. nezapočítavajú
záväzky:
• z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu,
•' z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej v texte len „ŠFRB“) na 

obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v 
cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,

• z NZF prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a 
EU, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca prógramov 
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 § 17 
ods. 6 písm. b) Zák. č 583/2004 Z.z. sa nezapočítava suma ich jednorazového 
predčasného splatenia.
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Podľa § 17 ods. 4 Zák. č. 583/2004 Z. z mesto môže vstupovať len do takých záväzkov 
vyplývajúcich z NZF, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v 
nasledujúcich rokoch.

Podľa § 17 ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z. z. mesto nesmie prevziať záväzok z úveru, pôžičky 
alebo iného dlhu fyzickej osoby a právnickej osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ani záruku za úver a pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby a 
právnickej osoby okrem záruky prevzatej mestom za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 
zo ŠR.

Povinnosti hlavného kontrolóra podľa Zák. č. 583/2004 Z.z.
• preveriť podľa § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. dodržanie podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 cit. zákona pred ich prijatím,
• porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania povinne bezodkladne 

oznámiť ministerstvu financií,
• podľa § 17 ods. 15 Zák. č. 583/2004 Z.z. sledovať počas rozpočtového roka stav a vývoj 

dlhu mesta a dosiahnutie hranice zákonom regulovanej hranice celkovej sumy dlhu podľa 
§ 17 ods. 10 až 12 Zák. č. 583/2004 Z. z. povinne bezodkladne oznámiť ministerstvu 
financií, čím sa zároveň sleduje aj plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti podľa Zák. 
č. 493/2011 Z.z.

2) Zistený stav - Celková suma dlhu

Celková suma dlhu k 31.03.2017

Celkovou sumou dlhu mesta podľa § 17 ods. 7 a 8 Zák. č.583/2004 Z.z. k sledovanému 
obdobiu je súhrn záväzkov zo splácania istín komerčných úverov vo výške 
............................................................................................................................ 7 197 196,91 €

Takto vypočítaná celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 
31,06% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2016.

Mesto v roku 2016 podľa Záverečného účtu za rok 2016 dosiahlo skutočné bežné príjmy vo 
výške 22 323 395 a nerozpočtované príjmy vo výške 848 348 € podľa časti III. finančného 
výkazu FIN 1-12. Tie sa na základe protokolu vypracovaného Najvyšším kontrolným úradom 
Slovenskej republiky na základe poverenia č. 1639/11 zo dňa 11.07.2016 započítavajú do 
výpočtu celkových bežných príjmov. Celkové bežné príjmy pre výpočet vývoja dlhu je 
23 171 743 €.

Mesto v predmetnom období žiadne záväzky z investičných dodávateľských úverov ani žiadne 
ručiteľské záväzky.
Na základe stanoviska Ministerstva financií SR č. MF/013462/2015-422 záväzky voči 1. 
slovenskej úsporovej z dôvodu nákupov akcií obchodnej spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. sa 
nepovažujú za investičný dodávateľský úver.

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú podľa ust. § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.z.:
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• záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo 
výške
vzhľadom na to, že ich úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné 
byty, pričom:
a) predpis nájomného na obecné nájomné byty za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 

predstavuje
b) výška zaplateného nájomného za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 predstavuje 

126 589,49 € a po znížení o zaplatené poistné vo výške 371,28 € a odvod do Fondu
91 414,71 €

c) výška splátok úverov ŠFRB (istina a úrok) za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 
predstavuje
z toho dôvodu zaplatené nájomné postačuje na zaplatenie splátok úverov zo ŠFRB.

6 757 561,67 €

125 997,60 €

prevádzky a údržby a opráv vo výške 34 803,50 € predstavuje

87 830,64 €

Poznámka č.1:
Údaj o výške zaplateného nájomného, ktorý je uvedený pri všetkých kontrolovaných 
obdobiach, nie je celkom presný z toho dôvodu, že v zaplatenom nájomnom sú zahrnuté 
jednak vymožené nedoplatky nájomného z predchádzajúcich období, ako aj vykonané zápočty 
preplatkov voči nedoplatkom vzniknutým v predchádzajúcich obdobiach.

Odhad celkovej sumy dlhu k 30.06.2016 pri čerpaní komerčného úveru z VUB, a.s
a dvoch preklenovacích úveroch)

Celkovou sumou dlhu mesta podľa § 17 ods. 7 a 8 Zák. č. 583/2004 Z.z. k sledovanému 
obdobiu je súhrn záväzkov zo splácania istín komerčných úverov vo výške 
........................................................................................................................ 7 429 324,38 €

Takto vypočítaná celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 
32,06% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2016.

Mesto v roku 2016 podľa Záverečného účtu za rok 2016 dosiahlo skutočné bežné príjmy vo 
výške 22 323 395 a nerozpočtované príjmy vo výške 848 348 € podľa časti III. finančného 
výkazu FIN 1-12. Tie sa na základe protokolu vypracovaného Najvyšším kontrolným úradom 
Slovenskej republiky na základe poverenia č. 1639/11 zo dňa 11.07.2016 započítavajú do 
výpočtu celkových bežných príjmov.
Predpokladá sa, že mesto nebude mať v predmetnom období žiadne záväzky z investičných 
dodávateľských úverov ani ručiteľské záväzky.

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú podľa ust. § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.z.:

• záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo 
výške
vzhľadom na to, že ich úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné 
byty, pričom:
a) predpis nájomného na obecné nájomné byty za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 

predstavuje
b) výška zaplateného nájomného za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 predstavuje 

254 689,98 € a po znížení o zaplatené poistné vo výške 742,57 € a odvod do Fondu 
prevádzky a údržby a opráv vo výške 34 803,50 € predstavuje

6 690 863,30 €

252 090,34 €

219 143,91 €
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c) výška splátok úverov ŠFRB za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
175 661,28 €

vzhľadom na to zaplatené nájomné postačuje na zaplatenie splátok úverov ŠFRB.
predstavuje

Poznámka č.2 :
V čase kontroly neboli známe sadzby nového poistenia, ktoré bude platiť od 01.06.2017, 
pričom treba očakávať jeho zvýšenie z dôvodu zvýšenej škodovosti doterajšieho poistenia. 
Pre potreby kontroly bola použitá výška poistného zaplatená v roku 2016, pričom v prípade 
vzrastu poistného je vytvorená rezerva medzi zaplateným nájomným a výškou splátok úverov 
ŠFRB.

• záväzky z preklenovacích úverov podľa § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.z. vo výške 
1 005 000,-€

• záväzok voči 1. slovenskej úsporovej, a.s. z dôvodu kúpy akcií obchodnej spoločnosti 
FIN.M.O.S , a.s. z dôvodov uvedených pri výpočte sumy dlhu k 31.03.2017

Odhad celkovej sumy dlhu k 31.12.2017 pri čerpaní komerčného úveru z VÚB, a.s
a dvoch preklenovacích úverov

Celkovou odhadovanou sumou dlhu mesta podľa § 17 ods. 7 a 8 Zák. č.583/2004 Z.z. 
k sledovanému obdobiu je súhrn záväzkov zo splácania istín komerčných úverov vo 
výške 7 093 579,32 €

Takto vypočítaná celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 
30,61% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2016.

Mesto v roku 2016 podľa Záverečného účtu za rok 2016 dosiahlo skutočné bežné príjmy vo 
výške 22 323 395 a nerozpočtované príjmy vo výške 848 348 € podľa časti III. finančného 
výkazu FIN 1-12. Tie sa na základe protokolu vypracovaného Najvyšším kontrolným úradom 
Slovenskej republiky na základe poverenia č. 1639/11 zo dňa 11.07.2016 započítavajú do 
výpočtu celkových bežných príjmov.

Rovnako sa nepredpokladá, že by mestu v danom období mali vzniknúť záväzky 
z investičných dodávateľských úverov ani ručiteľské záväzky.

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú podľa ust. § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.z.:

• záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo 
výške
vzhľadom na to, že ich úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné 
byty, pričom:
a) predpokladaný predpis nájomného na obecné nájomné byty za obdobie od 01.01.2017

504 640,66 €
b) odhad výšky zaplateného nájomného za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

predstavuje 507 868,96 € a po znížení o zaplatené poistné vo výške 1 485,13 € a 
odvod do Fondu prevádzky a údržby a opráv vo výške 
predstavuje.............................................................................................

6 557 466,56 €

do 31.12.2017 predstavuje

69 606,99 €
,436 776,84 €
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c) výška splátok úverov SFRB za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 predstavuje
....................................................................................................................... 351 322,56 €
vzhľadom na to zaplatené nájomné postačuje na zaplatenie splátok úverov ŠFRB.

Tento údaj opäť nie je presný z dôvodov uvedených pri výpočte sumy dlhu k 31.03.2017 
ako poznámka č.1 a treba brať do úvahu poznámku č.2 pri výpočte sumy dlhu k 30.06.2017

• záväzky voči 1. slovenskej úsporovej, a.s. z dôvodov uvedených pri výpočte sumy dlhu 
k 31.03.2017

• záväzky z preklenovacích úverov podľa § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.z. vo výške 
765 656 €

Prehľad vývoja celkovej sumy dlhu

Porovnanie skutočnej alebo odhadovanej celkovej sumy dlhu v % vo vzťahu ku 
skutočným BP predchádzajúceho RR:
• skutočnosť k 31.12.2016....................................
• skutočnosť k 31.03.2017....................................
• odhad k 30.06.2017 s čerpaním úveru VÚB, a.s
• odhad k 31.12.2017 s čerpaním úveru VÚB, a.s

35,04 % skutočných BP RR 2015
31.06 % skutočných BP RR 2016
32.06 % skutočných BP RR 2016 
30,61 % skutočných BP RR 2016

Zistený stav - Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov (ďalej v texte len „suma ročných splátok NZF“)

Hlavný kontrolór preveril sumu ročných splátok NZF k nasledovným obdobiam:

Suma ročných splátok NZF k 31.03.2017 (skutočnosť) predstavuje:
a) vo finančnom vyjadrení.....
b) v percentuálnom vyjadrení

............................ 273 605 €
1,25 % skutočných BP RR 

2016 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 17 ods.6b zák. č. 
583/2004

Suma splátok NZF k 30.06.2017 (odhad) predstavuje:
.......................547 806,34 €
2,94 % skutočných BP RR 

2016 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 17 ods.6b zák. č. 
583/2004

a) vo finančnom vyjadrení....
b) v percentuálnom vyjadrení

Suma ročných splátok NZF k 31.12.2017 (odhad) predstavuje:
a) vo finančnom vyjadrení...........................................................
b) v percentuálnom vyjadrení ....................................................

................. 1 319 529,20 €
7,09% skutočných BP RR 

2016 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 17 ods.6b zák. č. 
583/2004
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3) Záver

Hlavný kontrolór konštatuje:
a) podľa ust. § 17 ods. 15 Zák. č. 583/2004 Z. z., že celková suma dlhu mesta ku 

kontrolovaným obdobiam neprekračuje 50 % a tým ani 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) podľa ust. § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z. z., že ak budú dodržané základné podmienky 
uvedené v tejto správe pre prijatie úveru VÚB, a.s. je predpoklad, že budú splnené 
podmienky pre prijatie predmetného úveru podľa ust. § 17 ods. 6 cit. zákona a to:
• celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a
• suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady neprekročí 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššieho územného 
celku 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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