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Hlavná kontrolórka Obce Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 
 

STANOVISKO 
 

hlavnej kontrolórky Obce Lovinobaňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR     
 

Na základe 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 som preverila dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

pred ich prijatím. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je 

hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. 
 

A. Základné údaje o návratnej finančnej výpomoci (NFV) 
 

Druh NFV: Poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a VÚC na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v zmysle uznesenia Vlády SR č. 494 zo 

dňa 12. augusta 2020. 

Účel: výlučne na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho 

charakteru , prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie 

o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(2016/C 262/01). 

Návrh účelu v prípade Obce Lovinobaňa: refundácia výdavkov použitých Obcou 

Lovinobaňa v roku 2020 na samosprávne pôsobnosti - bežné výdavky na základe § 4 ods. 3 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Spôsob požiadania: predložením žiadosti obce v termíne do 31. októbra 2020 

Časové obdobie na použitie: do 31.12.2020 

Požadovaná výška Obce Lovinobaňa na základe žiadosti:  39 093,00 EUR 

Podmienky poskytovania návratnej finančnej výpomoci v zmysle zmluvy: 

- úroková sadzba: bezúročne 

- splácanie istiny: odklad prvej splátky do roku 2024, ročné splátky počas štyroch rokov 2024 až 2027 

- možnosť predčasného splatenia celkovej sumy alebo jej časti 

- nemožnosť použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti 

 

Zodpovednosť obce podľa Prílohy č. 2 Návrhu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci: 

 Dlžník ( obec) 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. 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. 
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Odpustenie splácania návratnej finančnej výpomoci: 

 

 Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlžník povinný 

splácať veriteľovi, je možné len na základe rozhodnutia vlády SR podľa § 13 ods. 6 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

B. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania 
  

 Podľa § 17 ods. 6 zákona č 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné 

zdroje financovania, len ak 

a celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady 

výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné verejné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

 Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. celkovou sumou dlhu obce sa na 

účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných 

zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských 

záväzkov obce. 
 

 Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. obec sleduje v priebehu 

rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa odseku 6. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 

50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná 

prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu 

obce. 
 

C. Rozhodovanie o prijatí úveru  
 

 Rozhodovanie o prijatí návratných zdrojov financovania je vyhradené obecnému 

zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 
 

D. Výpočet ukazovateľa dlhu obce a ukazovateľa splátok k 30.09.2020 
 

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019 :                                   1 641 312,15 eur 

 



Záväzky zo splácania istín k 30.09.2020 :                              

Prima Banka Slovensko, a.s.                                                     527 452,19 eur 

Spolu dlhové nástroje k 30.09.2020:                                         527 452,19 eur 

Celková suma dlhu obce podľa § 17 ods. 7 a 8 zák. č. 583/2004 Z. z.        527 452,19 eur 
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Výpočet ukazovateľa splátok k 30.09.2020 
 

25% = (1 641 312,15 – 702 761,73  938 550,42) x 0,25 = 234 637,61 eur 
 

Spolu splátky istiny a úrokov (odhad na rok 2020) 

 ( 66 121 /istina/ +  9 350 /úroky/ : 938 550,42) x 100 =  8,04 % < 25 % 
 

 Z dôvodu, že prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR vo výške 

39 093 EUR bude riešené odkladom prvej splátky až na rok 2024, tak v rokoch 2020 až 2023 

bude mať vplyv len na výšku celkového dlhu, avšak nebude mať žiadny vplyv na dodržanie 

ukazovateľa splátok v rokoch 2020 až 2023. Čo je ešte dôležitejšie, že sa jedná o bezúročné 

návratné zdroje. Táto návratná finančná výpomoc sa započítava do celkového dlhu mesta. 

  

V prípade prijatia tejto návratnej finančnej výpomoci v roku 2020 by teda celkový dlh 

obce bol nasledovný: 
 

Východiskové údaje a výpočet dlhu v prípade prijatia NFV vo výške 39 093,00 eur: 

Celkové bežné príjmy k 31.12.2019 :                                    1 641 312,15 eur 

Bežné granty a transfery za rok 2019 :                                     702 761,73 eur 
 

Celkové bežné príjmy za rok 2019:      1 641 312,15 eur 

Aktuálny stav dlhových nástrojov spolu:        527 452,19 eur 

Stav dlhových nástrojov spolu po prijatí NFV:                        566 545,19 eur 

Aktuálny stav dlhu podľa § 17 ods.7 a 8 z.č.583/2004 Z. z. :  527 452,19 eur 

Stav dlhu podľa § 17 ods. 7 a 8 z. č. 583/2004 Z. z. po prijatí NFV:    566 545,19 eur 

Dlh obce v prípade prijatia NFV:   34,52 % < 50 % 

( 566 545,19 : 1 641 312,15) x 100 
 
 

E. Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k žiadosti Obce Lovinobaňa k 
prijatiu návratných zdrojov financovania – bezúročnej návratnej finančnej 
výpomoci od MF SR 
 

Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícii, podmienky uvedené v § 17 ods. 

6 aj v nadväznosti na § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov budú 

v prípade prijatia vyššie uvedeného návratného zdroja financovania – bezúročnej finančnej 

výpomoci od MF SR dodržané z dôvodu, že: 

1. celková suma dlhu obce neprekročí 60 % resp. 50 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 



2. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné verejné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky 

získané na základe osobitného predpisu. 
 
V Lovinobani, dňa: 22.10.2020                                              Ing. Alexandra Vranová, HK obce Lovinobaňa  


