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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 05.03.2020 číslo 12020

K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu návratných zdrojov

financovania

Mestské zastupiteľstvo

L bene na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k prijatiu návratných zdrojov

II. konštatuje, že

Na základe preverenia hlavným kontrolórom mesta zákonných podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania mesto Liptovský Mikuláš k 31.122019 sú splnené podmienky
-u llods6) pism. a), b) Zákona 638312004 Zz. o rozpočtových pravidách územnej
samosprávy v platnom znení na prijatie návratných zdrojov financovania.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

2020Dátum podpisu uznesenia:
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STANOVISKO

hlavného kontrolóra mesta k prijatiu návratných zdrojov financovania

Na základe ustanovenia 517 ods. 9) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom zneni (ďalej len Zákon č.583/2004 Z.z. v z.n.p.) dodržanie
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatim hlavný
kontrolér mesta.

1. Výňatok z indikativnej ponuky banky:

Poskytovateľ úveru: Prima banka Slovensko, as. Hodžova 11, 010 11 Žilina na základe
výsledkov vyhodnotenia troch ponúk bankových subjektov
Forma úveru : dlhodobý investičný úver
Üčel prijatia úveru; Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba - Prepracovanie
Výška úveru: 1 650 000,- €

2. Legislatívny rámec prijatia úveru:

PodIa ustanovenia 517 ods.6) Zákona Č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. méže obec na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávatel‘ských úverov neprekročí V príslušnom rozpočtovom
roku 25% skutočných bežných prijmov predchádzajúceho rozpočtového roka znižených
o prostriedky poskytnutá v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému
celku z rozpočtu mého subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie
a mé prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky zĺskané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu obce sa podľa 517 ods. 7) Zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. rozumie
súhrn závázkov vyplývajúcich zo splácania istin návratných zdrojov financovanma, závázkov
z investičných dodávatel‘ských úverov a sumy ručitelských závázkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sav zmysle 517 ods. 8) nezapočítavajú:
záväzky a úvery poskytnuté z bývalých štátnych fondov podľa Zákona Č.553/2001
Z.z. v znp. o zrušeni niektorých štátnych fondov a o niektorých opatreniach
súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov a záväzky Z úveru poskytnutých zo Státneho fondu rozvoja
bývania na výstavbu obecných nájomných bytov podIa 5 5 ods. 1 písm. e) Zákona
č.607/2003 Z.z. v z.n.p. o Státnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného
nájomného za obecné nájomné byty

• záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie
najviac v sume návratného finančného prĺspevku poskytnutého na základe zmluvy
uzatvorenej medzi obcou a orgánom podIa ust. 513 ods. 9 zákona č.539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja

• záväzky poskytnuté z Enviromentálneho fondu a závázky Z péžičky poskytnutej
z Fondu na podporu umenia

• do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

3. Analýza ekonomických ukazovateľov a predpoklaciov;

K analýze bol použitý schválený rozpočet mesta na rok 2019, výkaz prehl‘ad dlhovej služby
mesta k 31.12.2019, finančné výkazy mesta Liptovský Mikuláš FIN 5-04 Finančný výkaz
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o dlhových nástrojoch a vybratých záväzkoch, FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových
účtoch a záväzkoch obcí, VUC a nimi zriadených rozpočtových organizácií.

Z predložených podkladov je možné konštatovať nasledovné:

a) Celková suma dlhu mesta po odpočĺtani úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
poda ust. @-u 17 ods.B Zákona 6.583/2004 Z.z. v z.n.p. k 31.12.2019 je vo výške
5938 179,80 €‚ čo predstavuje 23,07% skutočných bežných prĺjmov roku 2018.

Zostatky úverov poskytnutých ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov podia ust.
u-17 ods.8 Zákona 6.583/2004 Z.z. v z.n.p. sú k 31.12.2019 vo výške 5999801,22 €.
Tieto úvery SÚ Zahrnuté v cene ročného nájomného a uhradené nájomné pokrýva výšku
splátok úveru.

Mesto má jeden úver zo ŠFRB, ktorý sa započítava do celkovej sumy dlhu, vzhľadom
k tornu, že nesplňa podrnienky vyššie citovaných zákonných ustanovení a to na výstavbu
komunitného centra Nový svet Hlboké“ vo výške zostatku úveru, ktorý je k 31.12.2019
13300,08 €.

Prijatím úveru vo výške 1 650 000,- € by sa k 31.12.2019 Zvýšila celková suma dlhu na
29,48% skutočných bežných príjmov roku 2018.

b) Suma splátok návratných zdrojov financovania k 31 12.2019 je vo výške 1142 535€,
60 predstavuje 6,79% skutočných bežných prijmov roku 2018, ponížených o prostriedky
poskytnuté zo SR, EU a ině v roku 2019.

Dosiahnuté bežné príjmy mesta za rok 2018 vrátane rozpočtových organizácií mesta súvo
výške 25 736 853,- €.

Prostriedky poskytnuté zo ŠÍR, EÚ S mé k 31.12.2019 sú vo výške 8908303€.

Mesto Liptovský Mikuláš neeviduje žiadne ručitelské záväzky.

Záver - stanovisko

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
je možné konštatovať, že mesto Liptovský Mikuláš k 31.12.2019 splňa podmienky -u
l7ods.6) písm. a), b) Zákona 6.583/2004 Z.z. v z.n.p. na prijatie návratných zdrojov
financovania.

Toto stanovisko je vypracované v zmysle 514 Zákona 6.583/2004 Z.z. v z.n.p.

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.02.2020

Ph Dr. Jozef Fiedor
hlavný kontrolór mesta vr.
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