
 

1 

 

MESTO LEVOČA 
Námestie M. Pavla 4, 054 01 LEVOČA 

JUDr.Rusnáčiková Dana – hlavná kontrolórka mesta Levoča 
 

 
  S T A N O V I S K O 

hlavnej kontrolórky mesta Levoča k prevereniu dodržania podmienok na prijatie 
dlhodobého úveru   

 
      Mesto Levoča v rozpočtovom roku 2019 rozpočtuje čerpanie dlhodobého 
kapitálového úveru v objeme celkom 1 387 460,- € na účel zabezpečenia krytia 
kapitálových výdavkov podľa rozpisu investičných akcií, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta 
v jeho tabuľkovej i popisnej forme (pozemky IBV Krupný jarok, záchytné parkovisko na 
hradbách, VO Probstnerova cesta, MŠ e.p.Francisciho, vodná nádrž, cyklochodník, križovatka 
a chodník Slavkovská ulica).  
 
     Uznesením MZ č. 26/2 bol 18.12.2018 schválený rozpočet mesta na rok 2019, ktorý 
obsahoval predpoklad skutočného plnenia a čerpania rozpočtu na rok 2018 a pre rok 2019 na 
krytie kapitálových výdavkov zapájal príjmové finančné operácie -  čerpanie a použitie 
dlhodobého kapitálového úveru v objeme 410 907,- €. Súčasťou predkladaného návrhu 
rozpočtu na rok 2019 bola i informácia o skutočnom stave dlhu mesta. Hlavná kontrolórka 
mesta spracovala Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorého súčasťou bolo 
i preverenie splnenia podmienok na prijatie dlhodobého kapitálového úveru.  
 
      Zverejnený návrh na Zmenu rozpočtu č.1 – rozpočtové opatrenie v súlade so zákonom 
č.583/2004 Z.z., predložené na rokovanie MZ na deň 14.2.2019 predpokladá na krytie 
kapitálových výdavkov zapojenie finančných operácií – čerpanie návratných zdrojov 
financovania v celkovom objeme 1 387 460,- €, t.j. navýšenie schváleného dlhodobého 
kapitálového úveru, ktorý je predmetom dlhovej služby o 976 553,- €. 
 
     Kapitálový dlhodobý úver vo výške 1 387 460,- € mesto predpokladá splatiť do 10-tich 
rokov. Výška ročných splátok  istiny kapitálového úveru je závislá od podmienok prijatia 
úveru,  ktoré vychádzajú z indikatívnej ponuky financovania a z návrhu úverovej zmluvy 
o poskytnutí úveru, ktorej súčasťou je splátkový kalendár. Výška úrokových sadzieb  pre 
komunálne úvery je i naďalej  nízka  vzhľadom na udržateľnú medziročnú infláciu, ktorá má 
vplyv na výšku úrokovej sadzby. Európska centrálna banka nepredpokladá zvyšovanie 
úrokových sadzieb. Úverové zmluvy mesto zverejňuje v súlade so zákonom.  
 
     Preverenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
vychádza z  účtovníctva a rozpočtovníctva mesta, z výšky zostatku nesplatených úverov, 
ktoré sú predmetom dlhovej služby ku dňu vyhotovenia tohto stanoviska, z  plnenia bežných 
príjmov rozpočtu mesta v predchádzajúcom fiskálnom roku a prognózy vývoja príjmov a 
hospodárenia, z rozpočtovaného prebytku bežného hospodárenia mesta, ktorý je zdrojom 
úhrad splátok istiny úveru  a príslušenstva k úveru.  
      Cieľom preverenia dodržiavania podmienok dlhovej služby je získať primerané 
uistenie, že prijatie a čerpanie návratných zdrojov financovania je v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a zverejnené účtovné výkazy poskytujú správne a dostatočné 
údaje o skutočnom stave dlhu mesta. Preverenie vychádza z predložených dokumentov, 
údajov a prepočtu dlhovej služby.  
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        Predmetom preverenia je spoľahlivosť účtov, týkajúcich sa návratných zdrojov 
financovania z hľadiska ich úplnosti a uplatňovania rozpočtovej klasifikácie, správnosť 
postupov účtovania a správnosť vykazovania v účtovnej závierke a účtovných výkazoch 
a dodržiavanie metodiky a opatrení MF SR, inventarizovanie záväzkov z prijatých návratných 
zdrojov financovania, finančné riadenie a realizovanie základnej finančnej kontroly pri 
čerpaní a splácaní úverov. 
      Exekutíva mesta zakaždým pri predkladaní návrhov o rozpočte poskytuje ako súčasť 
predkladaného Návrhu rozpočtu na konkrétny rozpočtový rok a Návrhu záverečného účtu 
mesta za konkrétny rozpočtový rok informácie o stave a vývoji dlhu. Mesto je povinné 
pravidelne sledovať a zverejňovať stav a vývoj dlhu, splácať záväzky z návratných zdrojov 
financovania, sledovať výpisy úverov ŠFRB, správne zúčtovať finančné transakcie, 
zabezpečiť vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva odborným zamestnancom, realizovať 
finančnú kontrolu, oboznamovať hlavného kontrolóra s údajmi a výsledkami, spracovať 
interné postupy riadenia tejto oblasti. 
 
      V prípade nedodržania ukazovateľov dlhovej služby je obec v súlade so zákonom 
povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti 
presiahne 15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a ak 
neuhradila uznaný záväzok do 60 dní odo dňa splatnosti. MF SR ukladá samospráve sankciu. 
 
          Hlavná kontrolórka mesta Levoča v zmysle § 17 ods.9 zákona č. 583/2004 Z.z.o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov pred prijatím návratných zdrojov financovania preveruje 
dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a to podľa § 17 ods.6  
zákona pred ich prijatím.     
   
          Zákon č.583/2004 Z.z. ustanovuje vo štvrtej časti – Pravidlá rozpočtového 
hospodárenia v § 17 pravidlá používania návratných zdrojov financovania výdavkov 
samosprávy a od poslednej zákonnej zmeny k 1.1.2017 určuje:  

- podľa § 17 ods.2 cit. zákona obec môže použiť návratné zdroje financovania len na 
úhradu kapitálových výdavkov 

- § 17 ods. 6 cit. zákona môže obec na plnenie svojich úloh prijať  návratné  zdroje  
financovania, len ak súčasne splní obe podmienky:  
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka 
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 mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté 
z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 
osobitného predpisu 

- § 17 ods. 4 cit. zákona môže obec vstupovať len do takých záväzkov, vyplývajúcich 
z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť 
bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch 

- § 17 ods.7 cit. zákona sa za celkovú sumu dlhu obce rozumie súhrn záväzkov, 
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov 
z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce, pričom do 
celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky, uvedené v cit. ustanovení zákona: 
a) Pôžičky poskytnuté z Audiovizuálneho fondu 
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b) úvery ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, 
ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty  

c) úvery poskytnuté z Environmentálneho fondu 
d) pôžičky poskytnuté z Fondu na podporu umenia 
e) návratné zdroje financovania, prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie 

spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa 
Európska územná spolupráca a programov, financovaných na základe 
medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi 
najviac v sume nenávratného finančného príspevku, poskytnutého na základe 
zmluvy uzatvorenej medzi mestom a orgánom podľa osobitného predpisu. To platí 
aj, ak mesto vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, 
najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy 
splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.  

 
          Hlavná kontrolórka mesta po preverení ukazovateľov dlhovej služby  konštatuje, že 

prijatím návratných zdrojov financovania v objeme 1 387 460,-€ mesto Levoča splní obe  

podmienky dlhovej služby ustanovené v § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. 

 
Preverenie finančných ukazovateľov: 
Skutočné bežné príjmy mesta za rok 2018                                                            11 587 252,- €  
Vlastné  príjmy mesta za rok 2019                                                                          7 502 859,- € 
Výška dlhodobých úverov bez úverov  ŠFRB k 31.12.2018                                   2 683 654,- € 
Predpokladaná výška dlhodobých úverov bez úverov ŠFRB k 31.12.2019            3 695 255,- €  
Výška ročných splátok úveru za rok 2019                                                                  474 000,- € 
Výška ročných splátok úrokov z úveru za rok 2019                                                     75 000,- € 
Celková suma dlhu k 31.12.2019 podľa § 17 ods.6 a) zákona (max.60 %)                    31,89 %                                                                                          
 Celková suma ročných splátok za rok.2019 podľa § 17 ods.6b) zákona (max.25 %)     7,26 % 
   
 
 Predmetom dlhovej služby mesta nie sú úvery ŠFRB (úver č.834101 ŠFRB Železničný 
riadok 23, úver č.801281 ŠFRB sídl. Západ, úver č.801280 ŠFRB sídl. Rozvoj,  úver 
č.479020851 ŠFRB sídl. Západ Potočná). Zostatky istín úverov ŠFRB sa nezapočítavajú do 
dlhovej služby do výšky splátok úveru, ktoré sú kryté príjmom z nájmu. Mesto Levoča má 
v čase prehodnocovania dlhovej služby všetky byty, získané zo zdrojov ŠFRB obsadené. 
 Do dlhovej služby mesta vstupujú dlhodobé úvery, poskytnuté k 31.12.2018 v objeme  
2 683 654,- € po odrátaní aktuálnych splátok istiny z úverov (úver MŠ Haina, SLSP 
municipálny úver, HPZ úver, NMP a Bazilika, Zimný štadión, Štúrova ulica) a úvery na 
krytie kapitálových výdavkov na rok 2019 vo výške 1 387 460,- € (tabuľková súčasť I.zmeny 
rozpočtu na rok 2019).  
 Mesto predpokladá čerpať úver po vykonaní potrebných právnych a administratívnych 
úkonoch až v závere roka 2019 a z tohto dôvodu ukazovatele - výška ročných splátok úrokov 
z úveru a výška ročných splátok úveru za rok 2019 sú na úrovni roku 2018 a korešponduje 
s výškou  splátok istiny úverov a úrokov z úverov v zostatku ku dňu vypracovania tohto 
stanoviska. 
 
          Schválením prijatia návratných zdrojov financovania v objeme 1 387 460,- € na krytie 
kapitálových výdavkov záväzné ukazovatele dlhovej služby zmluvných úverových zdrojov  
neprekročia zákonom stanovenú hranicu,  prepočítaná predpokladaná úverová zaťaženosť 
31.12.2019 dosiahne výšku 31,89 % a úroková zadlženosť roku 2019 dosiahne 
predpokladanú výšku 7,26  %.  



 

4 

 

 
           Predpokladaný dlh na 1 obyvateľa mesta po prijatí návratných zdrojov financovania 
bude k 31.12.2019 predstavovať 254,68 €.  
        
           K dátumu spracovania stanoviska k dlhovej službe boli prehodnotené všetky 
uzatvorené  úverové zmluvy a leasingový záväzok na obstaranie hmotného majetku. Mesto 
v čase prehodnocovania dlhovej služby neeviduje žiadne záväzky z investičných 
dodávateľských úverov alebo z ručiteľských záväzkov mesta, ktoré sú predmetom dlhovej 
služby. 
        
          Vzhľadom na výsledky hospodárenia predchádzajúcich rokov je reálne splatenie 
čerpaných návratných zdrojov financovania v dlhodobom časovom horizonte a z finančných 
zdrojov tak, ako to je výhľadovo stanovené.  
 
     Istiny úverov sú splácané z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu, kde skutočné bežné 
príjmy mesta k 31.12.2018 dosiahli 11 587 252,- €, pričom takmer 48,36  % bežných príjmov 

roku 2019 je účelovo určených na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy 

a originálne kompetencie v oblasti školstva. Účelovo určené prostriedky na financovanie 
štátnej správy nie je možné použiť na úhradu splátok istín úverov a príslušenstva k úverom.  
 
            I napriek splneniu záväzných zákonných ukazovateľov dlhovej služby je nevyhnutné 
konštatovať, že samospráva je oprávnená aj z dôvodov, že štátny rozpočet nerozpočtuje 
kapitálové výdavky pre subjekty územnej samosprávy na krytie investičných výdavkov 
zapájať i cudzie návratné zdroje financovania rozvoja obce. 

 Návratné zdroje financovania je potrebné  čerpať obozretne, s prihliadnutím na 
budúce prognózy a riziká, pridanú hodnotu a návratnosť investície. Splátky úverov sú kryté 
prebytkami bežných rozpočtov budúcich období a ich úhrada nemôže dlhodobo narušiť 
vyrovnanosť hospodárenia v nasledujúcich rokoch a zaťažovať obyvateľov do budúcna. 
Rozpočtované kapitálové výdavky majú podstatný význam pre budúci rozvoj mesta (pozemky 
IBV určené na predaj za účelom zlepšenia kvality bývania a zvyšovania počtu obyvateľov, 
parkovisko  financované z budúcich vlastných príjmov, rekonštrukcia verejného osvetlenia 
zaznamená úspory energie, výstavba cyklochodníka a náučnej lokality Vodná nádrž prispeje 
k rozvoju cestovného ruchu).  
 
            Zákon č.583/2004 Z.z. i zákon č.369/1990 Zb. prenášajú zodpovednosť za 
hospodárenie s prostriedkami samosprávy na jej štatutárne orgány.  
 

Pravidlá dlhovej služby v zmysle § 17 zákona č.583/2004 Z.z. majú trvať po celú dobu 
trvania úverovej zmluvy a preto pri prijatí úverov je potrebné prehodnocovať  ukazovatele 
dlhovej služby u každého z poskytnutých úverov samostatne. Mesto je zodpovedné za 
platobnú schopnosť a zabezpečenie financovania úloh, zverených mu zákonom i financovanie 
nových úloh samospráv v budúcnosti.  
     
 
V Levoči, 14.2.2019 
 
 

                                 .................................................... 
            JUDr. Rusnáčiková Dana 
                     hlavný kontrolór mesta Levoča  


