Materiál určený Mestskému zastupiteľstvu v Strážskom

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K DODRŽANIU PODMIENOK
NA PRIJATIE NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA

Forma úveru: návratná finančná výpomoc(NFV) poskytovaná Ministerstvom financií SR na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
Použitie úveru: financovanie výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho
charakteru
Výška NFV: 84 000 €
Úrok: bezúročná
Doba splácania: 2024-2027

V súlade s ustanovením § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákon) dodržanie
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím preveruje hlavný
kontrolór obce.
Podľa § 17 odsek 6 zákona môže obec prijať na plnenie svojich úloh 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, z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
Do celkovej sumy dlhu sa o. i. nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho
fondu rozvoja bývania(ŠFRB). Mesto spláca 2 takéto úvery(20 b. j. Laborecká ul. a bytový dom
U-3).
Mesto Strážske k 31.12.2019 splnilo vyššie uvedené podmienky nasledovne:
a) celková suma dlhu bola 3,5 %
b) suma ročných splátok bola 4,4 %

Mesto v roku 2019 splatilo úver v Prima banke, v súčasnosti okrem úverov zo ŠFRB spláca iba
úver v ČSOB(realizácia miestnych komunikácií fy EUROVIA), t. z., že súčasná úverová
zaťaženosť mesta je ešte priaznivejšia ako začiatkom roka a k 30.06.2020 predstavovala iba
2,56 % (pri sume polročných splátok 1,17 %).
Záver: Mesto Strážske spĺňa podmienky pre prijatie NFV od MF SR vo výške 84 000 € na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

V Strážskom, 05.10.2020

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór

