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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 10. 12. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola stavu vývoja dlhu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. k 30.06.2018 a predpoklad k 31.12.2018.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola stavu vývoja dlhu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. k 30.06.2018 a predpoklad 
k 31.12.2018.

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

2018Dátum podpisu uznesenia:
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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

Označenie oprávnenej osoby:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „hlavný kontrolór 
mesta“) 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:
Kontrola stavu 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 30.06.2018
a predpoklad k 31.12.2018.

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.

IV. Cieľ kontroly:
Preskúmanie vývoja celkovej sumy dlhu mesta k 30.06.2018 a k 31.12.2018 (odhad) podľa Zák. 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p..

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 schváleného uznesením MsZ č.52/2017 
zo dňa 22.06.2017.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly Č.7/KO/2018 (ďalej v texte „Návrh 
správy“) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:
Kontrolou boli zistené nedostatky, z toho dôvodu bol vypracovaný návrh správy, ktorý bol 
doručený kontrolovanému subjektu dňa 01.10.2018.

V.

VI. Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky:

Kontrolovaný subjekt sa v rámci určenej lehoty HK dňa 09.10.2018 vyjadril, že nepodáva 
námietky k zisteným nedostatkom, a zároveň prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 
a prijal návrh odporúčania na zabezpečenie samostatného vykazovania úverov poskytnutých zo 
ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je 
zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty a úvery poskytnuté fondom na iné 
projekty.

Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, 
spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie ich príčin vzniku:

VII.
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Nedostatok č.1
Nesprávne vykazovanie dlhovej služby mesta z dôvodu nezapočítania úveru poskytnutého zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na „Výstavbu zariadenia sociálnej starostlivosti - Nový svet 
Liptovský Mikuláš-Hlboké“ do celkového dlhu mesta čím bolo porušené ust.§ 17 bod 8 Zákona 
č. 583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samospráva v z.n.p.

Odporúčanie č. 1:
Vo finančných výkazoch o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkov mesta (FIN 5-04) 
a výkazoch o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených 
rozpočtových organizácií (FIN-6-04) zabezpečiť samostatne vykazovanie úverov poskytnutých 
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 a úvery 
poskytnuté fondom na iné projekty.

Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich 
vzniku:
Hlavný kontrolór mesta určil kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatrení na nápravu 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 30.10.2018. Dňa 9.10.2018 kontrolný 
subjekt predložil kontrolnému orgánu opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

VIII.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
Hlavný kontrolór určil kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení najneskôr do 30.11.2018. Dňa 29.10.2018 kontrolný subjekt predložil 
oznámenie
spočívajúcich v zapracovaní upraveného výpočtu dlhovej služby a opravených finančných 
výkazoch o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkov mesta (FIN 5-04) a výkazoch 
o bankových účtoch a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených organizácií 
(FIN 6-04), kde sa samostatne vykazujú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
obstaranie nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného 
nájomného za obecné nájomné byty k termínu 30.9.2018 a ďalej trvalé.

IX.

nápravných opatrenío realizácii odporúčaných systémových

doručenia Správy z vykonanej kontroly Č.7/KO/2018 na oboznámenie 
kontrolovanému subjektu:
Správa bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 22.10.2018.

DátumX.
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Príloha č. 1: K SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY 
Číslo kontroly: 7/KO/2018

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

a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej v texte „Zák. č. 369/1990 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.")
d) Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z.n.p.

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

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením 
MsZ č. 20/2016 zo dňa 17.03.2016 a Dodatok č. 1 schválený uznesením MsZ č. 55/2018 zo dňa 
21.06.2018.

II. Dokumentácia použitá pri výkone kontroly:
- Prehľad dlhovej služby skutočnosť k 30.06.2018 a odhad k 31.12.2018

Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách mesta Liptovský Mikuláš (FIN 
1-12) k 30.06.2018
Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív mesta Liptovský Mikuláš (FIN 2-04) 
k 30.06.2018
Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov (FIN 3-04) k 30.06.2018 
Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov (FIN 4-04) k 30.06.2018 
Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkov mesta Liptovský Mikuláš (FIN 5- 
04) k 30.06.2018
Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi 
zriadených rozpočtových organizácií (FIN 6-04) k 30.06.2018

- Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018
Evidenčný list tvorby FPÚaO bytových domov obstaraných zo ŠFRB skutočnosť k 30.06.2018 a 
odhad k 31.12.2018
Evidenčný list tvorby osobitného rezervného fondu k 30.06.2018 a odhad k 31.12.2018 
Prehľad o predpise nájomného v bytových domoch mesta obstaraných zo ŠFRB skutočnosť 
k 30.06.2018 a odhad k 31.12.2018
Prehľad o zaplatenom poistnom za bytové domy obstarané zo ŠFRB skutočnosť k 30.06.2018 
a k 31.12.2018

- Zmluva č.505/1189/2006 o poskytnutí podpory uzatvorená podľa zákona NR SR č.607/2003 
Z.z. v znení noviel o ŠFRB medzi mestom Liptovský Mikuláš a ŠFRB

III. Krátky opis výkonu kontroly
1) Právny stav - výňatok súvisiaci s kontrolou

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 návratných zdrojov financovania (ďalej v texte „NZF“),
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• 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 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 § 17 ods. 6 
písm. b) Zák. č 583/2004 Z.z. sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného 
splatenia.

Podľa § 17 ods. 9 Zák. č. 583/2004 Z. z. mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu 
a splátok. Ak celková suma dlhu mesta dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka, mesto je povinné prijať opatrenia, ktorých cieľom je 
zníženie celkovej sumy dlhu mesta.

Povinnosti hlavného kontrolóra podľa Zák. č. 583/2004 Z.z.:
• 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 30.06.2018

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 
............................................................................................................................. 6 422 718,12 €

Takto vypočítaná celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 
27,25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2017.

Mesto v roku 2017 podľa Záverečného účtu za rok 2017 dosiahlo skutočné bežné príjmy vo 
výške 23 567 200 € vrátane bežných príjmov dosiahnutých rozpočtovými organizáciami mesta.

Mesto v predmetnom období nemá žiadne záväzky z investičných dodávateľských úverov ani 
žiadne ručiteľské záväzky.
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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 01.01.2018 do 30.06.2018 

predstavuje
b) výška zaplateného nájomného za obdobie od 01.01.2017 do 31.06.2018 predstavuje 

260 319,57 € a po znížení o zaplatené poistné vo výške 742,04 €, o odvod do Fondu 
prevádzky a údržby a opráv vo výške 30 003,50 € a o odvod do osobitného rezervného 
fondu vo výške 7 518,72 € predstavuje

c) výška splátok úverov ŠFRB (istina a úrok) za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 
predstavuje
z toho dôvodu zaplatené nájomné postačuje na zaplatenie splátok úverov zo ŠFRB.

6 422 445,45 €

251 793,73 €

222 055,31 €

175 661,28 €,

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.

Nedostatok č. 1:
Mesto Liptovský Mikuláš uzatvorilo dňa 27.06.2006 so Štátnym fondom rozvoja bývania, 
Lamačská cesta 8, Bratislava „Zmluvu o poskytnutí podpory uzatvorenej podľa ust. zákona NR 
SR č.607/2003 Z.z v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania a § 497 a násl. Obchodného 
zákonníka“. Predmetom zmluvy je poskytnutie podpory z prostriedkov fondu vo forme úveru na
„Výstavbu zariadenia sociálnej starostlivosti - Nový svet Liptovský Mikuláš- Hlboké“ vo
výške 985 000,- Sk.
Podľa Zákona č.583/2004 Z.z Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17 ods. 
8 sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky ... „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 byty“
Z finančných výkazov preložených kontrolnému orgánu vyplýva, že k 30.06.2018 bola v rozpore 
s citovaným zákonom prepočítaná a znížená celková suma dlhu mesta o sumu 16 732,21 €, 
zostatok úverov bol nižší o 15 892,66 € t.j percento úverovej zadlženosti bolo nižšie o 0,06 % 
(27,19 %). Správny výpočet je 27,25 %, pretože uvedený úver nespĺňa citované podmienky 
vyplývajúce zo Zákona č. 583/2004 Z.z. § 17 ods.8.
Kontrolovaný subjekt opravil údaje počas výkonu kontroly.

Odporúčanie č.1:
Vo finančných výkazoch o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkov mesta (FIN 5-04) 
a výkazoch o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených 
rozpočtových organizácií (FIN-6-04) zabezpečiť samostatne vykazovanie úverov poskytnutých 
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 a úvery 
poskytnuté fondom na iné projekty.
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Odhad celkovej sumy dlhu k 31.12.2018

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

6 687 141,70 €výške

Takto vypočítaná celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 
28,37% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2017. Odhad celkovej sumy dlhu 
zohľadňuje kontrolné zistenie uvedené v nedostatku č.1.

Mesto v roku 2017 podľa Záverečného účtu za rok 2017 dosiahlo skutočné bežné príjmy vo 
výške 23 567 200 € vrátane bežných príjmov dosiahnutých rozpočtovými organizáciami mesta.

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
.......................................................................................................................... 6 287 663,33 €
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 01.01.2018 

do 31.12.2018 predstavuje
b) odhad výšky zaplateného nájomného za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

predstavuje 508 847,51 € a po znížení o zaplatené poistné vo výške 1484,08 €, o odvod 
do Fondu prevádzky a údržby a opráv vo výške 60 032,27 € a o odvod do osobitného

432 384,77 €
c) výška splátok úverov ŠFRB (istina a úrok) za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

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

503 029,27 €

rezervného fondu vo výške 14 946,39 € predstavuje

351 322,56 €

Tento údaj opäť nie je presný z dôvodov uvedených pri výpočte sumy dlhu k 30.06.2018 ako 
poznámka č.1.

Prehľad vývoja celkovej sumy dlhu

Porovnanie skutočnej alebo odhadovanej celkovej sumy dlhu v % vo vzťahu ku skutočným 
BP predchádzajúceho RR:
• skutočnosť k 31.12.2017
• skutočnosť k 30.06.2018
• odhad k 31.12.2018.......

29,12 % skutočných BP RR 2016 
27,25 % skutočných BP RR 2017 
28,37 % skutočných BP RR 2017
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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 30.06.2018 (skutočnosť) predstavuje:
a) vo finančnom vyjadrení............................................................................................
b) v percentuálnom vyjadrení po zaokrúhlení na dve desat. miesta............................

747 667 € 
....3,17%

skutočných BP RR 2017 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 
17 ods.6b zák. č. 583/2004

Suma ročných splátok NZF k 31.12.2018 (odhad) predstavuje:
a) vo finančnom vyjadrení..............................................................
b) v percentuálnom vyjadrení po zaokrúhlení na dve desat. miesta

1 910 424,4 € 
..........8,11 %

skutočných BP RR 2017 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 
17 ods.6b zák. č. 583/2004

3) Záver

Hlavný kontrolór konštatuje, že :

podľa ust. § 17 ods. 15 Zák. č. 583/2004 Z. z., celková suma dlhu mesta ku kontrolovaným 
obdobiam neprekračuje 50 % a tým ani 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka aj napriek tomu, že mesto podľa § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z. z. do 
celkovej sumy dlhu nezapočítalo úver poskytnutý ŠFRB na výstavbu sociálneho zariadenia - 
Nový svet Liptovský Mikuláš - Hlboké

podľa ust. Zák.č.583/2004 Z.z. §17 ods. 6 písm. b) mesto v kontrolovanom období neprekračuje 
hranicu sumy splátok návratných zdrojov financovania vo výške 25% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté mestu z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté e EÚ a iné prostriedky zo zahraničia získané 
na základe osobitného predpisu

splátky úverov poskytnuté ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov sú zahrnuté v cene 
ročného nájomného a uhradené nájomné pokrýva výšku splátok úveru
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