
Príloha č. 3 

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŠURANY  

K DODRŢIAVANIU PODMIENOK NA PRIJATIE NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA 

 

Podľa § 17 ods. 9 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.“) 

dodrţanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný 

kontrolór obce. 

 

Forma úveru: splátkový úver od Environmentálneho fondu  

Účel prijatia a použitia úveru:                                                                                               

Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Mestského úradu Šurany, Námestie 

hrdinov 1, Šurany 

Výška úveru: 359 000,88 EUR 

Úroková sadzba: fixná úroková sadzba vo výške 0,1 % p.a. do konca splatnosti úveru 

Doba splácania: 20 rokov 

Očakávaná výška ročnej splátky: 17 950 EUR 

 

Obec môţe na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných beţných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka okrem záväzkov z Environmentálneho fondu, ktoré sa nezapočítavajú do 

celkovej sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % 

skutočných beţných 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. (Len vlastné beţné 

príjmy zníţené o transfery) 

 

 

Ročné splátky :  
Tu sa zarátavajú všetky ročné splátky istiny a úrokov z existujúcich úverov navýšené o predpokladané 
splátky z novoprijatého úveru. Do sumy splátok sa nezapočítava suma jednorazového predčasného 
splatenia preklenovacích úverov na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov 
Slovenskej republiky a Európskej únie.  
 

 



Príloha č. 3 

Celkové bežné príjmy mesta za predchádzajúci rok k 31.12.2021 sú výške: 7 152 980,53 EUR 

Výška bežných príjmov po vylúčení transferov k 31.12.2021 vo výške: 4 682 867,94 EUR 

60 % z celkových bežných príjmov k 31.12.2021 je: 4 291 788,32 EUR 

25 % z celkových beţných príjmov po vylúčení transferov k 31.12.2021 je : 1 170 716,99 EUR 

Celková suma dlhu k 20.12.2022: 1 641 949,71 EUR, čo predstavuje 22,95 % z celkových beţných 
príjmov 

Ročné splátky úverov k 31.12.2022: 444 992,80 EUR, čo predstavuje 9,50 % z beţných príjmov  
po vylúčení transferov 

Orientačné ročné splátky úverov bez uvažovania nového úveru pre rok 2023 vrátane úrokov: 
430 000,00 EUR, čo predstavuje 9,18 % z beţných príjmov po vylúčení transferov 

1. Celková suma dlhu bez nového úveru od Environmentálneho fondu v sume: 1 641 949,71 
EUR a po odpočítaní splátok istiny za obdobie r. 2022 vo výške 129 068,43 EUR: 1 512 881,28 EUR, 
čo predstavuje 21,15 % z celkových beţných príjmov 

2. Orientačné ročné splátky úverov s uvažovaním so splátkami nového úveru pre aktuálny rok 
2023 vrátane úrokov: 432 400 EUR, čo predstavuje 9,23 % z beţných príjmov po vylúčení transferov 

 

Textová časť:                                                                                                                                             

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania konštatujem, 

ţe mesto Šurany s p ĺ ň a  obidve podmienky  podľa ustanovenia § 17, ods. 6, písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Stanovisko:                                                                                                                                       

K prijatiu úveru z Environmentálneho fondu vo výške 359 000,88 EUR za účelom financovania 

investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Mestského úradu, Námestie 

hrdinov 1, Šurany dávam kladné stanovisko. 

 

Vypracovala: Ing. Jana Hučková – hlavná kontrolórka mesta Šurany 

      

V Šuranoch, dňa: 20.12.2022 

 

 

 


