
Hlavná kontrolórka mesta Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď 

STANOVISKO 

hlavnej kontrolórky mesta Sereď  k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov 
financovania – úveru zo Slovenskej Sporiteľni a.s. 

  

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov som preverila dodržanie 
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Porušenie 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce 
v zmysle citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  

A. Základné údaje  o úvere  
Druh  úveru:  
dlhodobý investičný  na 5 rokov   
úroková  sadzba  0,53 % p.a. 
typ úrokovej sadzby  5 ročný fix 
bez spracovateľského poplatku a bez poplatkov za vedenie úverového účtu 
Účel úveru: Kúpa 24 bytov v bytovom dome na  Komenského ulici v  Seredi postavenom na 
parcelách č. 733/6 a 780/11 evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálnym 
odborom na katastrálnej mape ako parcely reg. „C“ na LV č. 6369 v k. ú. Sereď  vrátane 
prislúchajúcich podielov na spoločných častiach a  spoločných zariadeniach domu 
a príslušenstve, parkoviska  postaveného na parcelách . reg. „C“ č. 780/17, 780/18, 780/19 v 
k.ú Sereď a parkoviska  postaveného na parcele reg. „C“ 733/24 v  k.ú Sereď.   
Výška úveru:  600 000 €   
Splácanie úveru:  
Predpokladané pravidelné mesačné splátky vo výške 10 000 € po dobu 5 rokov.  
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia   

B. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania  

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  
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.      
Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.  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.    

 C. Rozhodovanie o prijatí úveru  



Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

D. Výpočet ukazovateľa  dlhu mesta a splátkovej rezervy k 31.03.2017  
 Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31.12.2016:                9 724 284    €  
 Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31.12.2016 znížené 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:       7 494 922  € 
  

 Záväzky zo splácania istín  návratných zdrojov financovania   
Venimex Slovakia s.r.o - Slovenská Sporiteľňa  a.s. k 31.12.2016 (rekonštrukcia verejného 
osvetlenia)  -                                                                             677 198,55   €  
  
ŠFRB                                                         1 199 730,35   €      
-  z toho podľa § 17 ods. 8 z.č.583/2004 Z.z.                         1 199 730,35   €   
 
Záväzky z investičných dodávateľských úverov                                    -    
Ručiteľské záväzky mesta                                                                       -    
Spolu dlhové nástroje:                                                               677 198,55   €    
Celková suma dlhu mesta podľa § 17 ods.7 a 8 z.č.583/2004 Z.z.        677 198,55  €   
 
Výpočet sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania  - ŠFRB:  
Výška splátky istiny vrátane úrokov  ( predpoklad na rok 2017 ) :      
( 1 737,27 €+ 1621,84 €  + 2097,19 €) x 12      65 475,60   € 
 
Výpočet sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania  - Venimex  Slovakia s.r.o:  
Výška istiny (predpoklad na rok 2017): 
(6 449,51  € x 12)                       77 394  € 
  
Predpoklad výšky splátok na rok 2017 je vykonaný na základe platných úverových zmlúv a 
platného splátkového kalendára.   

D.1. Výpočet ukazovateľa dlhu k 31.03.2017  - ( úver zo ŠFRB sa nezapočítava)    
1. Celková suma dlhu:       
657 850  €  : 9 724 284    / x 100                                            6,8  %    < 60 %       
 
2. Úverová rezerva k 31.03.2017:       
60 % = 9 724 284 €   x  0,6         =                                    5 834 570  eur       
5 834 570 €  -  657 850 €            =                                    5176 720  eur           
Uvedené znamená:  
Mesto Sereď by mohlo pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. a/ zák č. 
583/2004 Z. z  prijať v roku 2017  návratné zdroje financovania - úver vo výške 5 176 720 € . 
 
D. 2  Výpočet ukazovateľa splátkovej rezervy k 31.03.2017  



1. Ukazovateľ splátkovej rezervy k 31.03.2017:        
a)25% =  7 494 922 €  x  0,25  =                                              1 873 730 €      
 (77 394€ : 7 494 922 € )       x 100 =                                                      1,03 % < 25 %       
Uvedené znamená:  
Celková suma splátok  návratných zdrojov  financovania za príslušný rok Mesta Sereď 
predstavuje 77 394 € . Pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b/ zák č. 
583/2004 Z. z môže celková suma splátok predstavovať čiastku až 1 8 73 730 €.  
2.  Splátková rezerva k 31.03.2017:         
1 873 730 € - 77 394 €            =                                                      1 796 336  €         
Uvedené znamená:  
Celkovú suma splátok návratných zdrojov  financovania Mesta Sereď je možné zvýšiť pri 
dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b/ zák č. 583/2004 Z. z v roku 2017 o 
1 796 336  €.   
 
E.   Výpočet ukazovateľa dlhu  a splátkovej rezervy   v prípade prijatia úveru vo výške  
600 000 € pri predpokladaných pravidelných mesačných splátkach úveru vo výške 10 000 €. 

 1. Celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 600 000 € k 01.05.2017:       
1 251 400  €  : 9 724 284    / x 100                                         12,9  %    < 60 %     
 
2. Predpokladané splátky za rok 2017 za predpokladu  splácania úveru od 01.07.2017 
rovnomernými mesačnými splátkami vo výške 10 000 €.         
(137 394 € : 7 494 922 € )     x 100 =                                             1,83 % < 25 %       
     
Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.  v z. n. p.  sa do celkovej sumy dlhu obce 
nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, 
najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.    
Zároveň podľa § 17 ods. 8 citovaného zákona sa do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) 
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia. Na základe vyššie uvedených 
skutočností môžem konštatovať, že v prípade prijatia úveru vo výške 600 000 EUR na kúpu /24 
bytov v bytovom dome na  Komenského ulici v  Seredi postavenom na parcelách č. 733/6 a 780/11 
evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom na katastrálnej mape ako parcely 
reg. „C“ na LV č. 6369 v k. ú. Sereď  vrátane prislúchajúcich podielov na spoločných častiach 
a  spoločných zariadeniach domu a príslušenstve, parkoviska  postaveného na parcelách . reg. „C“ č. 
780/17, 780/18, 780/19 v k.ú Sereď a parkoviska  postaveného na parcele reg. „C“ 733/24 v  k.ú 
Sereď/,., bude splnená podmienka uvedená v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.  
 

F.    Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti Mesta Sereď k prijatiu           
návratných zdrojov financovania: 



Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícii,  podmienky uvedené v § 17  
ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov budú v prípade prijatia vyššie 
uvedeného  návratného zdroja financovania ( úveru zo SLSP a.s.)  dodržané  z dôvodu, že:  

- Celková suma dlhu mesta Sereď neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a    

- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka .    

  

  
  

V Seredi: 19.04.2017      Mgr. Zuzana Horváthová 
hlavná kontrolórka  

  

 

 


