
 

 

Hlavná kontrolórka mesta Šurany 

 

S t a n o v i s k o 

 k žiadosti o poskytnutie kontokorentného úveru  

zo Všeobecnej úverovej banky, a.s. 
(materiál C/25/9/2019)    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

Dodržanie zákonných  podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  
 

   Na základe ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z“), môţe Obec/Mesto na plnenie svojich úloh 

pouţiť aj návratné zdroje financovania. 

     Pravidlá rozpočtového hospodárenia v súvislosti s návratnými zdrojmi financovania sú 

v uvedenom zákone stanovené nasledovne: 
 

§ 17 
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania 

(1) Obec a vyšší územný celok sú povinní pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené  
v odsekoch 2 až 7.  
(2) Obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť 
tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.  
(3) Pri používaní prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných aktív sa ustanovenie odseku 2 neuplatňuje. Na vydávanie 
komunálnych obligácií sa vzťahuje osobitný predpis.  
(4) Obec a vyšší územný celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania  
a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu  
v nasledujúcich rokoch.  
(5) Obec a vyšší územný celok nesmú prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku ani záruku za 
úver, pôžičku, alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, okrem záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej 
finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.  
(6) Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak  
 a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku 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 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.  
(7) Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich 
zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov 
obce alebo vyššieho územného celku.  
(8) Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu  
a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania 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 obce alebo 
vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,

 
 záväzky z pôžičky 

poskytnutej z Fondu na podporu umenia
 

 a 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 alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu;

  
to platí aj, ak 

obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom
 
 rovnako, najviac v sume 

poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich 
jednorazového predčasného splatenia.  
(9) Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa odseku 6. Ak celková suma 
dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 
obec a vyšší územný celok sú povinní prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy 
dlhu obce alebo vyššieho územného celku.  
(10) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %, starosta obce alebo predseda vyššieho 
územného celku je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce alebo 
zastupiteľstvu vyššieho územného celku informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce alebo vyššieho územného celku 
spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku musí  
prerokovať informáciu starostu obce alebo predsedu vyššieho územného celku do 15 dní odo dňa jej predloženia. V lehote do 
siedmich dní od predloženia informácie obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku je povinný 
starosta obce alebo predseda vyššieho územného celku túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.  
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(11) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 58 % a nedosiahne  60 %, okrem realizácie postupov podľa odseku 10, 
obec a vyšší územný celok sú povinní do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho 
vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), 
pričom schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu

 
 

nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže vzniknúť rovnako  
z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov obce alebo prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného celku.  
(12) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 60 % a viac, okrem realizácie postupov podľa odsekov 10 a 11, obec  
a vyšší územný celok sú povinní uplatňovať postupy podľa osobitného predpisu.

 
Pokuta za prekročenie dlhu

 
 sa ukladá  

z podielu celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku ku koncu príslušného rozpočtového roka na skutočných 
bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka; do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa 
odsekov 7 a 8 sa nezapočítavajú záväzky z prijatia návratných zdrojov financovania podľa § 19 ods. 25 a záväzky obce  
v nútenej správe alebo vyššieho územného celku v nútenej správe. Ak sa medziročne podiel dlhu obce alebo vyššieho 
územného celku 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.  

(13) 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 alebo zastupiteľstva 
vyššieho územného celku a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.  
(14) Dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa odseku 6 preveruje pred ich prijatím hlavný 
kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania obcou alebo vyšším územným celkom podľa odseku 6 je hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho 
územného celku povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  
(15) Hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu 
obce alebo vyššieho územného celku. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 je hlavný kontrolór obce 
alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  
  
 

     Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú v uvedenom zákone zadefinované 

v ustanovení § 17 ods. 6:  

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

     Do celkovej sumy dlhu mesta Šurany sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu mestských nájomných bytov (28 b.j.+ 2 g. na ul. 

MDŢ 2E, 2F, 2G a 2 x 8 b.j. na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12) vo výške splátok úveru, ktorých 

úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za mestské nájomné byty.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

Skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Šurany za rok 2018 = 6 076 155,82 EUR 
 

60 % zo sumy 6 076 155,82 EUR je 3 645 693,49 EUR 

25 % zo sumy [6 076 155,82 - 1 190 846,16 EUR (zo ŠR)] = 4 885 309,66 EUR je 1 221 327,42 EUR 
 

§ 17 ods. 6 písm. a) zákona  č. 583/2004 Z. z. 
celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpoč. roka 

60 % zo sumy 6 076 155,82 EUR je 3 645 693,49 EUR 
 

Stav úverov mesta Šurany k 31.12.2018 Zostatok  
v EUR 

Zákonná podmienka  
a jej splnenie 

Auto REDOX (zvoz komun. odpadu) zo SZRB, a.s. 47 113,00  

Auto ŠKODA Karoq 1,5 TSI  (Mestská polícia) 20 350,00 úver bol schválený v r. 2018, 
( začiatok čerpania úveru 11.01.2019) 

Digit. RTG prístroj pre Mestskú polikliniku z VÚB, a.s. 246 703,79  

Kontokorentný úver z VÚB, a.s. 0 
(rámec  66 400) 

úverový limit =  66 400,00 EUR  

Kontokorentný úver z Prima banky Slovensko, a.s. 0 
(rámec 100 000) 

úverový limit =  100 000,00 EUR 
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Celková suma dlhu 
Po zarátaní rámcov kontokorentných úverov: 
47 113 + 20 350 + 246 703,79 + 66 400 + 100 000 = 
480 566,79 EUR 

  

480 566,79 

 

 
480 566,79 EUR < 3 645 693,49 EUR  

 
Zákonná podmienka je splnená  

 

§ 17 ods. 6 písm. b) zákona  č. 583/2004 Z.z. 
(suma 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 mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej 

únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu) 

25 % zo sumy (6 076 155,82 - 1 190 846,16  = 4 885 309,66 EUR) je 1 221 327,42 EUR 
 

Splátky úverov mesta Šurany v r. 2019 : Suma  
v EUR 

Zákonná podmienka  
a jej splnenie 

Auto REDOX (zvoz komun. odpadu) zo SZRB, a.s. 
3 625 EUR x 12 mesiacov = 43 500 EUR 

43 500,00 (výška úveru: 173 988,00 EUR, 
úver sa splatí v 01/2020) 

Auto ŠKODA Karoq 1,5 TSI  (Mestská polícia) 
5 698 EUR akontácia + 11 mes. x 203,58 = 7 937,38 EUR 

7 937,38 (úver vo výške 20 350,00 EUR bol schválený  
v r. 2018, začiatok čerpania úveru 11.01.2019)  

Digit. RTG prístroj pre Mestskú polikliniku z VÚB, a.s. 
4 407 EUR x 12 mesiacov = 52 884 EUR 

52 884,00 (úver vo výške 260 000,00 EUR bol schválený  
v r. 2018, začiatok splácania úveru 23.10.2018) 

Kontokorentný úver z VÚB, a.s. 
(úver je splácaný priebežne, musí byť vyrovnaný do 28.12.2019) 

0 
rámec  66 400 

úverový limit =  66 400,00 EUR 

Kontokorentný úver z Prima banky Slovensko, a.s. 
(úver je splácaný priebežne, musí byť vyrovnaný do 31.12.2019) 

0 
rámec 100 000 

úverový limit =  100 000,00 EUR 

Splátky úverov v r. 2019:  
Po zarátaní rámcov kontokorentných úverov: 
43 500 + 7 937,38 + 52 884 + 66 400 + 100 000 = 
270 721,38 EUR 

 

270 721,38 

  
270 721,38UR <  1 221 327,42 EUR 

 

Zákonná podmienka je splnená 
 

Pozn. 

     Napriek tomu, ţe zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú 

splnené, je potrebné podotknúť, ţe mesto Šurany mesačne spláca aj úvery (dlhodobé 

záväzky), ktoré sa do celkovej sumy dlhu podľa zákona  nezapočítavajú (ŠFRB), ale sú 

zapracované do výdavkov rozpočtu mesta Šurany. Mesačné splátky úverov zo ŠFRB sú 

započítané v nájomnom. Obyvatelia nájomných bytov platia nájomné správcovi bytov – 

Mestskému bytovému podniku Šurany, s.r.o., ktorý potom následne odvádza toto nájomné na 

účet mesta Šurany avšak s časovým posunom.  
 

Sumarizácia mesačných splátok úverov/dlhodobých záväzkov mesta Šurany v r. 2019: 
 

I/ Splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov predstavujú 

1) splátka 2 295,72 EUR/mesačne → 28 b.j.+2 g. na ul. MDŢ 2E, 2F, 2G (do 01/2033) 

    Úver bol poskytnutý zo ŠFRB v r. 2002 na obdobie 30 rokov v sume 486 722,43 EUR. 

    Zostatok úveru k 31.12.2018 bol 307 457,64 EUR. 

2) splátka 1 612,94 EUR/mesačne → 2 x 8 b.j. na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 (do 12/2042)  

    Úver bol poskytnutý zo ŠFRB v r. 2012 na obdobie 30 rokov v sume 501 474,80 EUR. 

    Zostatok úveru k 31.12.2018 bol 412 162,36 EUR. 

Celková suma mesačných splátok úverov zo ŠFRB je 3 908,66 EUR (2 295,72+ 1 612,94 EUR).  
 

II/ Mesačná splátka úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava na 

vozidlo REDOX (zvoz komunálneho odpadu) je 3 625,00 EUR. 

Úver bol poskytnutý v celkovej sume 173 988,00 EUR na 4 roky, úverová zmluva bola 

podpísaná 30.12.2015. Banka uhrádzala priamo faktúru dodávateľovi v 01/2016. Splácanie 

úveru je rozpísané od 21.2.2016 do 21.12.2019, t.j. 47 splátok v sume 3 625,00 EUR/mesačne 

a posledná splátka bude 21.1.2020 v sume 3 613,00 EUR. 
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III/ Kontokorentný úver z VÚB, a.s. sa k 31.10.2019 nečerpal.  

Kontokorent bol k 31.12.2018 vyrovnaný. 
Úver sa prehodnocuje a prolonguje kaţdoročne. 

IV/ Kontokorentný úver z Prima banky Slovensko, a.s. sa k 31.10.2019 nečerpal.  

Kontokorent bol k 31.12.2018 vyrovnaný. 
Úver sa prehodnocuje a prolonguje kaţdoročne. 
V/ Auto ŠKODA Karoq 1,5 TSI - celková cena vozidla bola 20 350,00 EUR. Akontácia 

v sume 5 698 EUR bola zaplatená 11.1.2019  a následne je pre rok 2019 rozpísaných 11 

splátok výške 298,02 EUR/mesačne. 

Rozpis pravidelnej mesačnej splátky vo výške 298,02 EUR → časť istiny 203,50 EUR 

(priemerne) + poistenie 94,44 EUR + variabilný úrok 0,08 EUR (priemerný).  

Vozidlo pre Mestskú políciu Šurany bude mesto splácať 4 roky do 01/2023. 
VI/ Digitálny RTG prístroj pre Mestskú polikliniku – termínovaný úver poskytnutý z VÚB, 

a.s. v sume 260 000,00 EUR, úverová zmluva bola podpísaná 20.9.2018. Splácanie úveru je 

rozpísané od 20.10.2018 do 20.7.2023, t.j. 58 splátok v sume 4 407,00 EUR/mesačne 

a posledná splátka bude 20.8.2023 v sume 4 394,00 EUR. 
 

Spolu aktuálne pravidelné mesačné splátky reálne splácaných úverov podľa stavu 

k 31.10.2019:  

3 908,66 + 3 625,00 + 203,58 +  4 407,00 = 12 144,24 EUR/mesačne   
 

Z Á V E R 
 

     Mesto môţe pouţiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.  

Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami beţného rozpočtu v priebehu 

rozpočtového roka sa výnimočne môţu pouţiť návratné zdroje financovania za podmienky, ţe 

budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov beţného rozpočtu.  

     Mesto Šurany vyuţíva nastavenie debetu na beţnom účte vo VÚB, a.s. od r. 2010 formou 

kontokorentného úveru. Na obdobie od 1.1.2019 do 28.12.2019 má mesto poskytnutý debet 

na základe Dodatku č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ zo dňa 

19.12.2018 do výšky 66 400,00 EUR s moţnosťou prolongácie na ďalší rok.  
 

     Nakoľko ide o kategóriu bežných výdavkov a jedná sa o vykrytie krátkodobého 

nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu roka, je možné 

využiť debet. 

      Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania konštatujem, že mesto Šurany spĺňa ku dňu 27.11.2019 obidve podmienky  

podľa ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
 

K prijatiu kontokorentného úveru   

zo Všeobecnej úverovej banky, a.s.  

v sume 66 400,00 EUR na obdobie r. 2020 dávam k l a d n é stanovisko. 

 

 

 

                                                                                          Ing. Jana H u č k o v á, v.r. 

                                                                                       hlavná kontrolórka mesta Šurany 

V Šuranoch, dňa 27.11.2019 
 

 

4 

 


