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Stanovisko hlavného kontrolóra 
k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

- Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR 

Vláda SR schválila dňa 12.08.2020 uznesením č. 494/2020 – Návrh na poskytnutie 
návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, čo pre obec Dvorníky činí sumu 
34 850,00 EUR. 

Obec môže prijať návratnú finančnú výpomoc, len ak 
     a/celková suma dlhu obce neprekročí 50% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka 
     b/suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov 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 prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 
základe osobitného predpisu. 

Úverová zaťaženosť obce Dvorníky k 31.08.2020 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania 

Na základe ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vz.n.p., hlavný kontrolór obce 
preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich 
prijatím. 

Výpočet k 31. 08. 2020 

Celková suma dlhu mesta k 31.08.2020  €                                  303 966,83 € 

 Z toho: ŠFRB 225 214,88 € 

              VÚB    78 751,94 € 

Celkové bežné príjmy k 31.12.2019 €                                         1 435 443,52 € 

 

Podmienka § 17 ods.6 písm. a) 60 % z bežných príjmov         861 265,80 € 

/ 1 435 443,52 : 100 = 14 354,43 x 60 = 861 265,80/ 

/ 50 % z 1 435 443,52 je vo výške 717 721,76 €/ 

Suma dlhu / celková výška bežných príjmov 

303 966,83 : 1 435 443,52 t.j.                                                    21,17 % < 60 % 

 



Z uvedeného výpočtu vyplýva, že celková suma dlhu obce tvorí 21,17 % bežných príjmov 
obce za rok 2019, čo je v súlade so zákonnou podmienkou podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona 
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Podmienka § 17 ods.6 písm. b)  
25 % z bežných príjmov /kód zdroja 41/                       / 

Bežné príjmy, podľa kódu zdroja 41 z výkazu Fin1-12 k 31.12.2019 sú vo výške 965 495,32 €  
Obec v roku 2020 príjme dotáciu od Environmentálneho fondom                          100 000,00 € 
Bežné príjmy po odpočítaní poskytnutých prostriedkov                                   865 495,32 € 

Ročná splátka úveru  za rok 2020                                                                              92 183,13 € 

Suma ročných splátok/ bežné príjmy 

92 183,13 : 865 495,32  t.j.                                                                                10,65 % < 25 % 

Z uvedeného výpočtu vyplýva, že celková suma splátok obce tvorí 10,65 % bežných 
príjmov/kód zdroja 41/  za rok 2019, čo je v súlade so zákonnou podmienkou podľa § 17 ods. 
6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
konštatujem, že obec Dvorníky spĺňa obe podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci 
do Ministerstva financií SR.  

 

V Dvorníkoch, dňa 05. 10. 2020 

 

                                     

 

                                                                                          Ľubica Blašková  
                                                                                          hlavná kontrolórka  

 


