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NÁVRH NA UZNESENIE  
 

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

zo dňa         číslo     /2022 
 

K bodu: Preverenie splnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

mestom Liptovský Mikuláš - skládka TKO Veterná Poruba. 

 

M e s t s k é  zastupiteľstvo 

 

I. Konštatuje 

 

a) Primátor mesta, Ján Blcháč, a prednosta mestského úradu, Michal Lavrík, neposkytli 

hlavnému kontrolórovi informácie potrebné pre preverenie, či mesto Liptovský Mikuláš 

spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 16 ods. 6 zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

b) Mestské zastupiteľstvo nemôže prerokovať prijatie návratných zdrojov financovania bez 

preverenia hlavným kontrolórom mesta v zmysle § 16 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

 

 
 
 
 

Ján Blcháč 
primátor 
 
Dátum podpisu uznesenia:                 2022 

 



 

 
 

Dôvodová správa 

Dňa 20.05.2022 ma požiadal prednosta mestského úradu, Michal Lavrík, aby som vypracoval 
„odborné stanovisko“ k prijatiu úveru vo výške 1.650.000,- Eur, z ktorého má byť financované 
prekrytie skládky komunálneho odpadu vo Veternej Porube.  
 
Nebolo mi ale oznámené aká je doba splatnosti a výška úrokov tohto úveru. Pritom sú to údaje, 
ktoré sú nevyhnutné pre výpočet ročných splátok. Podľa základných pravidiel matematiky nie je 
bez výpočtu ročných splátok úveru možné preveriť, či ročná úhrada splátok neprekročí 25% 
bežných príjmov predchádzajúceho roka. Za celý týždeň svoju žiadosť prednosta nedoplnil. 
 
Na základe takejto neodbornej žiadosti nie je možné preveriť splnenie podmienok pre prijatie 
úveru, a teda mestské zastupiteľstvo bez preverenia splnenia podmienok nemôže o prijatí úveru 
hlasovať.  
 
V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec 
môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak 
 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka a (zároveň, pozn. HK) 

 

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. 

 
V zmysle § 16 ods. 14 toho istého zákona dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa odseku 6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.  
 
Bez preverenia splnenia podmienok hlavným kontrolórom preto nemôže zastupiteľstvo úver 
schváliť. Zákon v tomto ohľade nepripúšťa inú interpretáciu.   
 
V Liptovskom Mikuláši 26.05.2022 
 
Martin Alušic 
hlavný kontrolór mesta 
 
 
 

 
 

 


