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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 21. 08. 2020  číslo    /2020 

 

K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu na schválenie podmienok 
financovania investície na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna formou  
a) bankového úveru, resp. formou b) návratnej finančnej výpomoci       
               

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 

a)  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 formou bankového úveru. 

b) Hlavný kontrolór neodporúča rekonštrukciu ľadovej plochy zabezpečiť prostredníctvom 
návratnej finančnej pomoci.   

 

 
      

 

 
          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 návrhu na schválenie podmienok financovania investície 
na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna formou a) bankového úveru, resp. 
formou b) návratnej finančnej výpomoci. 
 
Rekonštrukcia zimného štadióna sa navrhuje riešiť prostredníctvom bankového úveru, 
ktorého podmienky boli posudzované na rokovaní zastupiteľstva dňa 13.08.2020 
a podmienky sa nezmenili. V tejto oblasti si dovolím doplniť svoj názor. Druhou možnosťou 
je spôsob financovania prostredníctvom návratnej finančnej výpomoci poskytovanej 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky.  
 
 

A. Financovanie prostredníctvom bankového úveru.  
 
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 
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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. 

 

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: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, Bratislava, na základe 
výsledkov vyhodnotenia troch ponúk bankových subjektov 

Účel prijatia úveru: financovanie kapitálových výdavkov  

Výška úveru: 340.000,- Eur 

Úroková sadzba:  
Fixná úroková sadzba 0,21% p.a. počas splatnosti úveru, teda do 31.12.2028.  
Úroková sadzba platí v prípade, ak poskytnutý úver spĺňa podmienky úverovej linky CEB 
(Council of Europe development bank) na podporu klientov z verejného a neziskového 
sektora – v takom prípade je úrokové zvýhodnenie 0,25% p.a. Podmienky tejto linky neboli 
predložené, preto ich nebolo možné posúdiť. Vzhľadom na uvedené je toto stanovisko 
podmienené platnosťou zvýhodnenia, ktorého oprávnenosť musí odôvodniť predkladateľ 
návrhu na schválenie úveru.    
 
3. Analýza ekonomických ukazovateľov a predpokladov: 
Preveril som 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 30.06.2020): 
 
K analýze bol použitý výkaz prehľad dlhovej služby mesta k 30.06.2020, rozpočet mesta na 
rok 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 30.06.2020 je vo výške 5.563.700,- Eur, 
čo predstavuje 19,85 % 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 30.06.2020 vo výške 5.862.229,97 Eur. 
Tieto úvery sú zahrnuté v cene ročného nájomného. Nezodpovedanou otázkou ostáva, ako 
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ovplyvňuje pravdivosť predchádzajúcej vety skutočnosť, že približne 30 mestských 
nájomných bytov je neobsadených. Odpoveď na túto otázku som žiadal 15.7.2020, doteraz 
som nedostal odpoveď.   

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 12.408,15 Eur. 

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

Prostriedky poskytnuté zo ŠR, EÚ a iné k 30.06.2020 sú vo výške 6.235.343,- Eur. 

Mesto Liptovský Mikuláš neeviduje žiadne ručiteľské záväzky. Vzhľadom na existujúce 
povinnosti mesta, ktoré z obsahového hľadiska by mohli byť považované za záväzky mesta 
podobné ručiteľským záväzkom (FIN M.O.S. a.s., Cestné stavby Liptovský Mikuláš, 
Mestské športové zariadenia a podobne), požiadal som o vyčíslenie ich výšky dňa 
15.07.2020. Do vypracovania tohto materiálu mi uvedená informácia nebola predložená.  

Prijatím úveru vo výške 340.000,- Eur by sa k 30.06.2020 zvýšila celková suma dlhu 
na 21,06 % 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): 
 
Len z údajov uvedených v podkladoch k materiálu  na rokovanie zastupiteľstva je pri 
približnom prepočte použitý údaj o nákladoch úveru vo výške 2890,- Eur, čo pri 96 splátkach 
predstavuje priemernú mesačnú platbu 31,- Eur (v ponuke banky sa tento údaj 
nenachádza). Istina bude splácaná vo výške 3542,- Eur mesačne. Aj keď prepočet úrokov 
a ich splácanie nie je rovnomerné (a teda výška splácaného úroku) nie je presná, vzhľadom 
na výšku úroku a zákonný limit to nemá vplyv na záver tohto stanoviska. Ročná výška 
splátok istiny a úroku úveru tak bude priemerne 42.876,- 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 za jeden rozpočtový rok zvýšila celková 
suma splátok návratných zdrojov financovania na sumu 864.734,- Eur, t.j. na 3,08% 
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. 

Podľa môjho názoru neeviduje žiadnu relevantnú diskusiu na tému možností šetrenia 
výdavkov rozpočtu, čo môže byť spôsobené tým, že žiadna diskusia neprebieha alebo na 
ňu nie som prizvaný. Keďže hlavnou úlohou kontrolóra je pôsobiť preventívne a byť 
súčasťou rozhodovacích procesov v meste, nemôžem tento stav vnímať inak ako kriticky. 
Ako som spomínal už pri otázke záverečného účtu – verejné prerokovanie a diskusia 
k spôsobu rozpočtového hospodárenia je preferovaným spôsobom tvorby rozpočtov 
a dôležitou súčasťou verejnej politiky. Schvaľovanie rozpočtu a jeho zmien patrí do 
kompetencií zastupiteľstva, a preto opätovne musím zdôrazniť nezákonné zmeny rozpočtu 
prijaté primátorom uskutočnené nielen v rozpore so zákonom a pravidlami rozpočtového 
hospodárenia, ale aj zásadou zdržanlivosti, ktorej rešpektovanie je nevyhnutné pri 
zachovávaní základných pravidiel demokracie proti tyranii a svojvôli. Demokracia židovsko-
kresťanskej civilizácie je demokraciou konsenzu, diskusie a sebaobmedzovania rozsahu 
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právomocí verejných funkcionárov. Je to demokracia rešpektovania menšiny, najmä keď to 
je väčšina. Ako hlavný kontrolór sa obávam používania nástroja zmien rozpočtu zo strany 
primátora a vnímam kriticky a so zdesením jeho bezbrehé zmeny rozpočtu. V takej situácii 
odporúčam poslancom (bez toho, aby som toto odporúčanie zaradil do mojich záverov – 
v zmysle zásady zdržanlivosti), aby úver neschválili a pristúpili k diskusii o šetrení 
výdavkov, ktorých hospodárnosť a efektivita je častokrát viac než otázna. Potreba 
financovania výdavkov je jediným nástrojom, ktorý poslanci majú v rukách, aby takúto 
diskusiu vyvolali pri nerešpektovaní kompetencií, ktoré zákonodarca a voliči zverili 
poslancom, zo strany primátora. Ignorovaním poslaneckých úloh tak podľa môjho názoru 
nedáva primátor poslancom inú možnosť.              

 

B. Financovanie pomocou návratnej finančnej výpomoci poskytovanej 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 

Z materiálu, ku ktorému dávam toto stanovisko nie je zrejmé, akú sumu by mesto žiadalo 
v prípade návratných zdrojov financovania od MF SR. Poskytnem teda prepočet oboch 
alternatív, pričom treba poznamenať, že výška splátok roku 2020 nebude pri prvej splátke 
návratnej finančnej pomoci v roku 2024 síce aktuálna, ale počítal som s tou horšou 
predvídateľnou alternatívou: 

a) V prípade, že pôjde o sumu 340.000,- Eur, vyjadrenie výšky dlhu sa nemení oproti 
časti A tohto materiálu. V časti splátok tieto spolu s výškou splátok roku 2020 budú 
predstavovať 3,235% skutočných bežných príjmov roku 2019. V takom prípade by 
teda boli splnené podmienky § 17, ods. 8 zákona č. 583/2014 Z.z.    

b) V prípade, že pôjde o sumu 727.766,- Eur, výška dlhu by dosiahla 22,447% 
skutočných bežných príjmov roku 2019 a výška splátok sumu 3,58%. V takom 
prípade by teda boli splnené podmienky § 17, ods. 8 zákona č. 583/2014 Z.z. 

Zároveň ale treba poznamenať, že poskytnutím návratnej finančnej pomoci dochádza 
k poskytnutiu výhody, ktorá môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými 
štátmi. Je preto umožnené použiť tieto zdroje výlučne na účel finacovania výkonu činnosti 
nehospodárskeho charakteru. Nehospodárskou činnosťou je bezodplatné poskytovanie 
tovarov/služieb nehospodárskeho charakteru, čo môže byť rekonštrukcia úradu, amatérsky 
šport, nespoplatnené kultúrne podujatie a podobne. Podliehajú tieto činnosti podmienkami 
štátnej pomoci. Z uvedených dôvodov zastávam názor, že rekonštrukcia štadióna nemôže 
byť financovaná z uvedenej pomoci. Preto nemôžem dať odporúčania hlavného kontrolóra. 
Toto stanovisko sa môže zmeniť  po metodickom usmernení alebo stanovisku Ministerstva 
financií SR, ktoré zohľadní konkrétne využívanie zimného štadióna konkrétnymi subjektami.   

          

C. Záver - stanovisko 

K bankovému úveru (časť A): 

 

Na základe vykonaného preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania (bez citovaných záväzkov mesta a nezohľadňujúc prípadné zvýšenie úrokov 
po strate úrokového zvýhodnenia) 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. 
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K finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky 
(časť B): 

Vzhľadom na uvedené napriek splneniu zákonných podmienok pre limity výšky dlhu a výšky 
splátok neodporúčam prijatie finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií 
Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020. 

V Liptovskom Mikuláši dňa 18.08.2020 

                                                                          Mgr. Martin Alušic 
                                                                                     hlavný kontrolór mesta 

 

 

 

 

 


