
STANOVISKO 
hlavného kontrolóra obce Smolenice k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške 72.482,- € 

 
Na základe ustanovenia § 17, ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov som preveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných 
zdrojov financovania v zmysle podkladov poskytnutých zodpovednými organizačnými zložkami OcÚ. 
Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce v 
zmysle citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. 
 

1. Základné údaje o návratnom zdroji financovania 

 

Druh zdroja financovania: 

bezúročná návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií Slovenskej republiky maximálne do 
výšky 72.482,- € na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  
Účel financovania: krytie výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností obce 

Výška finančnej výpomoci: max. 72.482,- € 

Splácanie finančnej výpomoci: splatnosť 7 rokov v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá 
splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná splátka by mala byť uhradená do 31. 10. 2027 

 

2. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania 

 
Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 
2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 
rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.  
Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, 
ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 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 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 obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 
základe osobitného predpisu. 

Podľa § 17, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov 
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných 
dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. 
Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nezapočítavajú záväzky z 
pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na obstaranie obecných 
nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za 
obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z 
Environmentálneho fondu, z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do 
cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o 
poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného 



príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného 
predpisu. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia. 
 

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu, dosiahnutie hranice 50% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je povinný bezodkladne 
oznámiť ministerstvu financií. 
 

3. Rozhodnutie o prijatí návratného zdroja financovania 

 

Rozhodovanie o prijatí návratného zdroja 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. 

 

4. Výpočet ukazovateľa dlhu obce a splátkovej rezervy 

 

a) Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2019:  2.557.005,93 € 

b) Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2019 znížené 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: 2.557.005,93 € 

c) Záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 30. 06. 2020 (úvery zo ŠFRB sa 
nezapočítavajú)  

d) Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (predpoklad 

roku 2020): 0,00- € 

Predpoklad výšky splátok vrátane odhadu úhrady výnosov roku 2020 je vykonaný na základe 

rozpočtovaných výdavkov na dlhovú službu. 
 

4.1. Výpočet ukazovateľa dlhu k 30. 06. 2020 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú)  
 

Skutočné dosiahnuté bežné príjmy za rok 2019 boli vo výške 2.557.005,93 € 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019                             0,00 € 

 (60% z 2.557.005,93) = 1.534.203,56 € 

  Suma 72.482,- € < 60 % a predstavuje z čiastky 2.557.005,93  hodnotu len 2,83 % 

 

Obec Smolenice by mohla pri dodržaní podmienok uvedených v § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prijať 
návratné zdroje financovania vo výške 72.482,- €. 

 

4.2. Výpočet ukazovateľa splátkovej rezervy k 30. 06. 2020  

 

 Suma ročných splátok úveru nesmie prekročiť 25% príjmov z roku 2019-t.j.  

 (25% z 2.557.005,93-€) = 639.251,48€  
 Suma 72.482,- € < 25  % 

 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade prijatia návratnej 
finančnej výpomoci od štátu vo výške 72.482,- € na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 
roku 2020 sú splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

 



5. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania 

obcou Smolenice: 

 

Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii, podmienky uvedené v § 17, ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov budú v prípade vyššie uvedeného návratného zdroja financovania dodržané z dôvodu, že: 

- celková suma dlhu obce Smolenice neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 

- suma ročných 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 obci z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
 

Na základe vyššie uvedeného dávam súhlasné stanovisko k prijatiu návratnej finančnej 
výpomoci vo výške 72.482,- € 

 

 

V Smoleniciach 22.09.2020 

        

 

        
        Ing. Branislav Lengyel 

       Hlavný kontrolór Obce Smolenice 


