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Ustanovenie  § 18f ods.1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov 



Návrh na uznesenie: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade  s § 18f ods.1 písm. 

c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti k návrhu na prijatie návratnej finančnej 

výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 

 

 

 

Stanovisko kontrolórky mestskej časti 

k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

 

      Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) vo svojich ustanoveniach 

upravuje finančné hospodárenie obcí a vyšších územných celkov.  V zmysle § 5 ods. 2     písm. 

c) môže obec na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania. 

 

      V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. môže obec tieto návratné zdroje financovania 

prijať za podmienok, ak 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných 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. 

 

Dodržanie podmienok musí byť splnené súčasne (kumulatívne). 

 

      V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. dodržanie podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania podľa ods. 6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór 

obce. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný 

kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.   

 

      Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 a jej 

dopadu na výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 chce využiť možnosť, ktorú 

poskytuje vláda Slovenskej republiky na financovanie svojich aktivít vo forme návratných 



finančných výpomocí. Návratná finančná výpomoc schválená vládou Slovenskej republiky 

uznesením č. 494 dňa 12.08.2020 predstavuje pre našu mestskú časť sumu 41 065,00 eur. 

 

      Plánovaná výška prijatých návratných zdrojov financovania v roku 2020 je 41 065,00 eur. 

Splatnosť úveru je počas štyroch rokov, pričom prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka 

v roku 2027. Výška ročnej splátky 10 266,25 eur. 

 

Výpočet ukazovateľa dlhu mestskej časti a splátkovej rezervy k 31.12.2020 

 

A. Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019:                                                       913 354,23 eur 

  

B. Stav nesplatených istín návratných zdrojov financovania k 31.12.2020           0,00 eur 

 

C. Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020                                             0,00 eur  

 

D. Záväzky z dodávateľských investičných úverov                                              0,00 eur 

 

E. Ručiteľské záväzky                                                                                           0,00 eur 

Spolu celková suma dlhu mestskej časti k 31.12.2020  0%                                    0,00 eur 

Úverová rezerva k 31.12.2020  

(do 60% skutočných bežných príjmov k 31.12.2019)                                         548 012,53 eur 

 

Ukazovateľ splátkovej rezervy k 31.12.2020                                                  135 914,23 eur 

(do 25% skutočných bežných príjmov k 31.12.2019 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, t.j.  913 354,23 eur – 777 440,00 eur /podielové dane, podiel na 

dani za psa a bežné transfery od mesta Košice/   mínus suma splátok návratných zdrojov 

financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských 

úverov = 135 914,23 eur = > 25% = 33 978,56  eur) 

 

 

Výpočet ukazovateľ dlhu mestskej časti a splátkovej rezervy v prípade prijatia návratnej 

finančnej výpomoci ako dlhodobého bezúročného úveru vo výške 41 065,00 eur 

 

V prípade prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych 

pôsobností mestskej časti vo výške 41 065,00 eur: 

a) celková výška dlhu sa mení na 41 065,00 eur, čo predstavuje  4,4960 %  (41 065 / 913 

354,23 =  4,4960 %) čo je menej ako 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka ( rok 2019) 

b) ročná splátka dlhu sa zvýši na 10 266,25 eur, čo predstavuje   7,5535 % (10 266,25 / 

135 914,23 = 7,5535 %)  čo je menej ako 25%  skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy. 



 

 

Na základe údajov, ktoré sú k dispozícií pre účely vypracovania tohto stanoviska, 

konštatujem, že podmienky uvedené v § 17 ods. 6  písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

sú v prípade prijatia návratnej finančnej výpomoci vo výške 41 065,00 eur dodržané. 

 

V Košiciach, 11.10.2020 

 

 

                                                                                          JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r. 

                                                                                                     hlavná kontrolórka 

 


