
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bacúch 

k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom 

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, k dodržaniu 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 

§ 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.) je povinnosťou hlavného kontrolóra preveriť 

dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Porušenie podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. 

 

Základné údaje o úvere 

 

Druh úveru:    návratná finančná výpomoc                          

Výška úveru:    16.695 €                          

Úroková sadzba:  bezúročná                        

Účel úveru:   kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v   

dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

Splatnosť úveru:    prvá splátka bude splatná v roku 2024, predpokladá sa, že úver bude 

splatený do troch rokov. Vzhľadom na podmienky zmluvy je možné, že 

časť úveru bude odpustená. 

  

Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania 

Obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlžník“) zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej 

výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 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 dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané 

na základe osobitného predpisu. 

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu 

a splátok. To znamená, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nemôže dôjsť k prekročeniu 

limitu dlhu obce ani v priebehu roka 2020. 

 



Údaje obce Bacúch, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania: 

 

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) ku dňu 30. 6. 2020:                                    0 €     

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019:                    505.934 € 

 

 

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania: 

  

Výpočet % celkovej sumy dlhu 
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2019 predstavujú sumu      505.934 € 

z toho 50 % je          252.967 € 

 

Celková suma dlhu obce k 30.06.2020 je vo výške  0 €. 

Celková suma dlhu obce k 30.06.2020  0 %  skutočných  bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka. 

 

Ukazovateľ dlhovej rezervy k 30. 6. 2020       50 % – 0 % = 252.967 €  

Do výšky 252.967 €  je možné podľa zákonných podmienok prijať celkový dlh obce.  

 

Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu  návratných zdrojov financovania: 

 

Hlavný kontrolór v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. preveruje iba dodržanie podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania. V tomto stanovisku neskúmam potrebu úveru, objem, 

predpokladaný vývoj bežných príjmov, rentabilitu, charakter investičných akcií, ich rozpočtový 

náklad, návratnosť a pod. 

Na základe údajov, ktoré som mala k dispozícii a vyššie uvedených výpočtov konštatujem, že 

obec Bacúch spĺňa obe podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. pre prijatie návratných 

zdrojov financovania – Návratná finančná výpomoc vo výške 16.695 € na kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19. 

 

 

 V Bacúchu, dňa 22. 9. 2020 

 

       ..........................................                                      

            Ing. Soňa Bridišová                                                           

            hl. kontrolórka obce 


