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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  

 

 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE  
M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  

zo dňa 20. 07. 2020  číslo    /2020 

 

K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu investičného úveru na 

rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna        
               

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

I.     berie na vedomie    

            Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k prijatiu investičného úveru na 
rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna.  

II.  konštatuje, že 

            Na základe preverenia hlavným kontrolórom mesta zákonných podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania, sú splnené podmienky § 17, ods. 6 písm. a), b) zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na prijatie 
návratných zdrojov financovania. 

 
      

 

 
          Ing. Ján Blcháč 

                      primátor mesta 

 

                                                                      

                                                                                                       Dátum podpisu uznesenia:               2020 
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     S T A N O V I S K O 
hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru na realizáciu rekonštrukcie 

ľadovej plochy zimného štadióna. 
 
Používanie návratných zdrojov financovania (ďalej v texte len „NZF“) mesta je regulované 
prostredníctvom pravidiel rozpočtového hospodárenia, ktoré ustanovuje § 17 Zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.. 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.  
 
1. Legislatívny rámec prijatia úveru: 

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. 

 
Podľa ustanovenia § 17 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. môže 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 dodávateľských úverov 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 obce sa podľa § 17 ods. 7 Zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. rozumie 
súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov 
z investičných dodávateľských úverov a sumy ručiteľských záväzkov obce. 

Do celkovej sumy dlhu obce sa v zmysle  §17 ods. 8 nezapočítavajú: 

 záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, 

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

 záväzky z úveru poskytnutého z Enviromentálneho fondu a záväzky z pôžičky 
poskytnutej z Fondu na podporu  umenia, 

 záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 
najviac v sume návratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy 
uzatvorenej medzi obcou a orgánom zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, 

 do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.  

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. 
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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. 

 

Rozhodnutie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 
písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

2. Výňatok z indikatívnej ponuky banky: 

Poskytovateľ úveru: VÚB BANKA, a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava, na základe výsledkov 
vyhodnotenia troch ponúk bankových subjektov 

Forma úveru: terminovaný úver 

Účel prijatia úveru: financovanie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou 
ľadovej plochy zimného štadióna 

Výška úveru: 340.000,- Eur 

Úroková sadzba:  
Alt. 1: Fixná úroková sadzba 0,31% p.a. – fixovaná na 8 rokov 
Alt. 2: 12M EURIBOR + 0,25% p.a.  
Úrokové sadzby sú pravidelne aktualizované na základe vývoja na medzibankovom trhu. 
Súčasná sadzba EURIBOR je záporná. V prípade, že sadzba bude záporné číslo, použije 
sa sadzba EURIBOR vo výške 0,00 %. 
 
3. Analýza ekonomických ukazovateľov a predpokladov: 
Hlavný kontrolór preveril celkovú sumu dlhu k nasledovným obdobiam: 
 
Celková suma dlhu v zmysle § 17 ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. (určená k 
k 31.05.2020): 
 
K analýze bol použitý výkaz prehľad dlhovej služby mesta k 31.05.2020, finančné výkazy 
mesta Liptovský Mikuláš FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybratých 
záväzkoch, FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, VÚC a nimi 
zriadených rozpočtových organizácií. 

Z predložených podkladov je možné konštatovať nasledovné: 

Celková suma dlhu mesta po odpočítaní úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania  podľa 
ust. §-u 17 ods.8 Zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. k 31.05.2020 je vo výške 5.626.099,- Eur, 
čo predstavuje 20,07 % skutočných bežných príjmov roku 2019. 

Zostatky úverov  poskytnutých ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov  podľa ust. 
§u-17 ods.8 Zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. sú k 31.05.2020 vo výške 5 885 087,25 Eur. 
Tieto úvery sú zahrnuté v cene ročného nájomného. 

Mesto má jeden úver zo ŠFRB, ktorý sa započítava do celkovej sumy dlhu, vzhľadom 
k tomu, že nespĺňa podmienky vyššie citovaných zákonných ustanovení na výstavbu 
komunitného centra „Nový svet Hlboké“, vo výške zostatku úveru, ktorý je k 31.05.2020 vo 
výške 12.557,05 Eur. 

Dosiahnuté bežné príjmy mesta za rok 2019 vrátane rozpočtových organizácií mesta sú vo 
výške 28.027.479,- Eur. 
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Prostriedky poskytnuté zo ŠR, EÚ a iné k 31.05.2020 sú vo výške 5.674.381,- Eur. 

Mesto Liptovský Mikuláš neeviduje žiadne ručiteľské záväzky. 

Prijatím úveru vo výške 340.000,- Eur by sa k 31.05.2020 zvýšila celková suma dlhu 
na 21,286 % skutočných bežných príjmov roku 2019, čím by nebol prekročený limit 
v zmysle § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 

 
Celková suma splátok dlhu v zmysle § 17 ods. 6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
(predpoklad za rok 2020): 
 
Z predložených podkladov nie je možné zistiť výšku splátky úveru, ktorý sa navrhuje zobrať. 
Z uvedeného nie je možné určiť výšku úroku, ktorý mesto počas splácania zaplatí. 
Pracovníčka banky uvedená v ponuke ako kontaktná osoba poskytla informáciu, že 
mesačná výška splátok úveru bude vo výške 3695,- Eur mesačne. Z uvedeného vyplýva, 
že mesto zaplatí za 8 rokov úrok vo výške 4720,- Eur (podľa verejne dostupných nástrojov 
na výpočet úroku vychádza celkový úrok na sumu 4494,- Eur). Ročná výška splátok úveru 
teda bude 44.340,- Eur.   

Suma splátok  návratných zdrojov financovania za rok 2020 má byť vo výške 821.858,- 
Eur, čo predstavuje 2,93 % skutočných bežných príjmov roku 2019. 

Prijatím úveru vo výške 340.000,- Eur by sa v roku 2020 zvýšila celková suma splátok 
návratných zdrojov financovania na sumu 866.198,- Eur, t.j. na 3,09% skutočných 
bežných príjmov roku 2019, čím by nebol prekročený limit v zmysle § 17, ods. 6, písm. 
b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

Dosiahnuté bežné príjmy mesta za rok 2019 vrátane rozpočtových organizácií mesta sú vo 
výške 28.027.479,- Eur. 

Záver - stanovisko 

Na základe vykonaného preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania je možné konštatovať, že Mesto Liptovský Mikuláš spĺňa podmienky §-u 17 
ods. 6, písm. a), b) zákona 583/2004 Z.z. pre prijatie návratných zdrojov financovania vo 
výške 340.000,- Eur. 

V Liptovskom Mikuláši dňa 14.07.2020 

                                                                          Mgr. Martin Alušic 
                                                                                     hlavný kontrolór mesta 

 

 

 

 

 

 

 


