Stanovisko hlavného kontrolóra
k prevereniu podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania obce
Hradište pod Vrátnom
V súlade s ust. §5 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov preveruje pred ich prijatím hlavný
kontrolór.
Z dôvodu pandemickej situácie COVID – 19, a s tým súvisiacim ekonomickým útlmom došlo
v priebehu roka 2020 k zníženiu predpokladaných príjmov obce, a to výpadok dane z príjmov
fyzických osôb, kde odhad je na úrovni 12.491 eur.
Vláda ponúka vykryť tento výpadok cestou NFV (návratná finančná výpomoc, čiže bezúročná
pôžička) so splatnosťou 7 rokov, pri ktorej sa predpokladá trojročný odklad začiatku úhrady
splátok. Posledná splátka má byť poukázaná najneskôr v roku 2027.
Podmienkou pre získanie NFV je splnenie celkového dlhu obce a ďalšou podmienkou je
povinnosť využiť finančné prostriedky do 31.12.2020.
Dlžník: Obec Hradište pod Vrátnom
Veriteľ: Ministerstvo financií SR
V súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania, upravené a podľa citovaného ust.
môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka.
Celková posudzovaná suma dlhu obce k 23.10.2020 je 61.423,32 eur
Skutočné bežné príjmy v roku 2019 činili 412.814,05 eur
V prípade prijatia NFV v sume 12.491 eur by predstavovala celková suma dlhu
73.914,32 eur, čo je 17,91% zo skutočných bežných príjmov obce.
Tým je zákonná hranica dlhu neprekročená a je možné čerpať NFV a zároveň je splnená aj
požiadavka Ministerstva financií SR, podľa ktorej možno poskytnúť obci NFV, ktorej celkový
dlh obce neprekročí ani 50% skutočných bežných príjmov.
Dlhová služba k upraveným bežným príjmom je 7,49 %, neprekročí 25%.
Na základe vyššie citovaného možno očakávať, že prijatím NFV vo výške 12.491 eur so
splatnosťou 7 rokov a so začatím splácania v roku 2024 a pravidelným rozložením
splátok po 3.122,75 eur/rok sa nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu obce
v najbližších rokoch, kedy posledná splátka bude uhradená v roku 2027. Týmto obec
Hradište pod Vrátnom spĺňa podmienky §17 ods.6 písm. a/, b/ zákona 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách na prijatie návratných zdrojov financovania a môže ku dňu
23.10.2020 čerpať NFV vo výške 12.491 eur.
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