Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k prijatiu úveru 1 OOO OOO€ v roku 2012.

V súlade s ustanovením § 17, ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č.583/2004 Z.z. v znení n.p. , obec môže použiť návratné zdroje financovania
len na úhradu kapitálových výdavkov a výnimočne aj na vyrovnanie
medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtového

rozpočtu

časového

nesúladu

za podmienky, že budú splatené do konca

roka.

V§ 17 ,ods.6 citovaného zákona je ustanovené: „Obec môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania len ak
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
roku
b/suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho roka
V§ 17, ods.9 je ustanovené, že dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania podľa ods.6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Súčasný

stav :

1.Skutočné bežné príjmy za r.2011 :

6 290 092 €

2.Výška úverového zaťaženia k 1.1.2012:

1702134 €

3.Splátky istín úverov za rok 2012 :
4.Celková suma dlhu k 31.12.2012 v eurách
S.Celková suma dlhu k 31.12.2012 v % :
6.Suma splátok úverov za rok 2012 v % :
7.Výška úrokov z úverov za rok 2012 /predpoklad/:
S.Suma ročných splátok úverov + úroky za rok 2012 v % :

231 724 €
1 470 410 €
23,38 %
3,68 %
47 315 €
4,44 %

Navrhovaný stav v r.2012:

Prijatie úveru 1 OOO OOO € ,
Splátky po

dočerpaní

1.Celková suma dlhu mesta k 31.12.2012 /v eurách/ :

úveru

2 470 410 €
39,27 %

2.Celková suma dlhu mesta k 31.12.2012 /v%/:
3.Suma ročných splátok úverov k 31.12.2012 /v%/ :

Záverečné

3,68%

stanovisko:

Mesto Zlaté Moravce, z dôvodu nedostatku disponibilných finančných zdrojov, navrhuje
prijať úver vo výške 1 OOO OOO

€, slovom jeden milión eur, ktorý chce

kapitálových výdavkov na konkrétne vybrané

investičné

použiť na úhradu

akcie. V súlade s ustanovením

§ 17, ods.9, zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. „O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy" som preveril dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania .
Konštatujem , že pri navrhovanom prijatí vyššie uvedeného úveru mesto Zlaté Moravce
bude spÍňať podmienky§ 17, ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.

Doporučenie

:

1. Prehodnotiť ako splácanie úveru a úrokov ovplyvní náklady a vyrovnanosť rozpočtu
mesta v budúcom období a podľa toho postupovať pri stanovení výšky a schvaľo
vaní úveru.
2. Vzhľadom k tomu ,že sa jedná o návratný zdroj financovania, ktorého splácanie
zaťaží výdavkovú časť rozpočtu mesta , doporučujem prijať len takú výšku úveru,

ktorá pokryje náklady iba na nevyhnutné resp. rýchlonávratné investície.
3. V spolupráci so zodpovednými pracovníkmi Msú, jednotlivé investičné akcie
prerokovať na príslušných komisiách MsZ a spolu s výškou úveru schváliť na

rokovaní Mestského

zastupiteľstva.

4. Pri schvaľovaní jednotlivých investičných akcií zvažovať aktuálnu pripravenosť a
nákladovosť projektovej dokumentácie tak ,aby sa úverové zdroje použili výhradne

resp. v maximálne možnej miere na samotné

Zlaté Moravce, 4.9.2012
Ing.Michal

Borkovič

- HK

investičné

práce.

