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Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
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Stanovisko hlavného kontrolóra
k stavu a vývoju dlhu mesta
V zmysle ustanovenia § 17 ods.15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) hlavný kontrolór obce sleduje
počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce alebo vyššieho územného celku. Dosiahnutie hranice
celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 zákona je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne
oznámiť ministerstvu financií
Podľa § 17 ods.10 zákona ak celková suma dlhu dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %, starosta
obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu
obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho
zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce do 15 dní odo dňa jej
predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie obecnému zastupiteľstvu je povinný
starosta obce túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.
Podľa § 17 ods.11 zákona ak celková suma dlhu dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %, okrem
realizácie postupov podľa odseku 10, obec je povinný do konca rozpočtového roka vykonať také
zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba
vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, pričom schodok rozpočtu obce môže vzniknúť len z dôvodu
použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie
alebo na základe osobitného predpisu (napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny) nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce môže vzniknúť rovnako
z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov obce.
Podľa § 17 ods.12 zákona ak celková suma dlhu dosiahne 60 % a viac, okrem realizácie
postupov podľa odsekov 10 a 11, obec je povinný uplatňovať postupy podľa osobitného predpisu (Čl.
6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.). Pokuta za prekročenie dlhu sa ukladá z podielu celkovej sumy
dlhu obce ku koncu príslušného rozpočtového roka na skutočných bežných príjmoch
predchádzajúceho rozpočtového roka; do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z
prijatia návratných zdrojov financovania a záväzky obce v nútenej správe. Ak sa medziročne podiel
dlhu obce na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, pokuta za
prekročenie dlhu sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu sa
neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur.
Podľa § 17 ods.13 zákona povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje
na obdobie 24 mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
(Čl. 5 ods. 11 a 12 a čl. 12 ods. 10 a 11 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.).
Celkovou sumou dlhu obce sa 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 nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z
Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu
obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného
nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z
návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa
Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o
poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a
orgánom podľa osobitného predpisu. Platí to aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s
osobitným predpisom rovnako, najviac v sume nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok
sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.
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Podľa čl. 17 bod 14 Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda hlavný kontrolór mesta
sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta ročne k 30.06. a k 31.12. a informuje o tom
mestské zastupiteľstvo v rámci prerokovania polročného plnenia rozpočtu mesta a schvaľovania
záverečného účtu mesta.
Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31.12.2017 konštatujem, že:
a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31.12.2016, t.j. za
predchádzajúci rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 17.504.777,- EUR,
b) celková suma dlhu mesta k 31.12.2017 predstavuje sumu 4.917.962,- EUR,
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta k 31.12.2017
predstavuje 28,09 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j.
neprekročila 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 30.06.2018 konštatujem, že:
a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31.12.2017, t.j. za
predchádzajúci rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 18.841.864,- EUR,
b) celková suma dlhu mesta k 30.06.2018 predstavuje sumu 6.129.213,- EUR,
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta k 30.06.2018
predstavuje 32,53 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j.
neprekročila 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Pri skúmaní stavu a vývoja dlhu mesta konštatujem, že celková suma dlhu mesta k 31.12.2017
a k 30.06.2018 neprekročila 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúcich rozpočtových rokov
2016, resp. 2017.

V Dunajskej Strede, dňa 03.09.2018
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