MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA
HLAVNÝ KONTROLÓR – FŐELLENŐR
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Č.z.: 41062/2662/2020/115-FZ

Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu pre prijatie bezúročnej finančnej výpomoci
V zmysle ustanovenia § 17 ods.14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) dodržanie podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór
obce.
Podľa § 17 ods.6 zákona 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 alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (napr. § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny) .
Údaje, potrebné k prevereniu spĺňania podmienok pre prijatie investičného úveru:
a)
- Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019
......................... 23.331.989,55
- 60 % skutočných bežných príjmov
rozpočtového roka 2019 (§ 17 ods.6 písm.a) zákona) ......................... 13.999.193,73
- Celková suma dlhu k 31.08.2020
......................... 6.043.042,19 ( 25,90 % )
- Úverová rezerva

......................... 7.956.151,54

b)
- Upravené bežné príjmy rozpočtového roka 2019
podľa § 17 ods.6 písmeno b) zákona
.......................... 15.895.165,52
- 25 % upravených príjmov
rozpočtového roka 2019 (§ 17 ods.6 písm.b) zákona) ......................... 3.973.791,38
- Predpokladaná výška splátky istiny a úrokov v roku 2020
- Splátková rezerva

............

.........................

581.346,44 ( 3,66 % )
3.392.444,94

Na základe uvedených skutočností konštatujem, že Mesto Dunajská Streda spĺňa
podmienky, ktoré stanovujú ustanovenia § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pre prijatie bezúročnej finančnej
výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 518.692,- €, a to aj pri
predpoklade prijatia dlhodobého účelového úveru na kapitálové výdavky vo výške 4.000.000,- €.
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