
Stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu podmienok na prijatie 
kapitálového úveru obce Hradište pod Vrátnom 

 
V súlade s ust. §17 ods. 14 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. Podľa §11 
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Obec môže použiť návratné 
zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov a zároveň vstupovať len do takých 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť 
bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 
 
Dlžník: Obec Hradište pod Vrátnom 
Veriteľ: Prima Banka Slovensko, a.s.  
Forma úveru: preklenovací úver   
Druh úveru: Municipálny úver - EUROFONDY - špecializovaný úver vo forme dlhodobého   

termínovaného úveru 
Výška úveru: 115 228 EUR 
Účel úveru: Rekonštrukcia domu smútku v Hradišti pod Vrátnom, zmysle schválenia obecným 

zastupiteľstvom. /Zhotoviteľ spoločnosť BAU Cargo,s.r.o., čas plnenia - 150 
kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi/ 

Konečná splatnosť: do 1 roka odo dňa podpísania úverovej dokumentácie. 
Splácanie istiny: po ukončení realizácie projektu a po obdržaní poslednej refundácie, teda 
poslednej časti grantu a po zrealizovaní poslednej mimoriadnej splátky Municipálneho úveru - 
Eurofondy /MÚE/ z grantu, bude prípadná zostávajúca časť istiny MÚE transformovaná na 
dlhodobý termínovaný úver. 
Platby úrokov: pravidelne mesačne v 1. pracovný deň v mesiaci počnúc prvým dňom čerpania. 
Úroková sadzba: variabilná, 12 mesačný Euribor + úrokové rozpätie p.a.  
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia. Obec nebude mať žiadne náklady v súvislosti so 
zaručením tohto úveru. 
Úrokové rozpätie: 0,60%, z celkovej indikatívnej sadzby k 2.10.2019/ v % p. a./ 
Poplatok za poskytnutie úveru: 0,25% z objemu schváleného úveru /min. 200EUR/, splatný 
jednorázovo. 
Záväzková provízia: bez záväzkovej provízie 
 
Stav doterajšieho municipálneho úveru obce Hradište pod Vrátnom k 30.9.2019 je  
83 755,32 Eur. 
 
Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018: 390 562,71 € 
Celková suma ročných splátok:    22 332 € 
 
Ukazovatele zadlžeností rok 2018:  
Cudzie zdroje celkom k bežným príjmom:  42,72 %   bez obmedzenia 
Bankové úvery bez ŠFRB, EÚ k bežným príjmom:  28,13 %  < 60 % 
Dlhová služba k bežným príjmom: 9,54 %     < 25 % 
 
S účinnosťou od 1. januára 2017 platia podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania, 
upravené v ust. § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 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 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 obce z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané 
na základe osobitného predpisu, pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne. 
 
Do celkovej sumy dlhu obce podľa ods.7 § 17 zákona o rozpočtových pravidlách sa 
nezapočítavajú záväzky z: 

- návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie 
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov 
spadajúcich do cieľa Európska územná samospráva a programov financovaných na základe 
medzinárodných zmlúv o poskytovaní grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou 
a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe 
zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu: to platí aj, ak obec 
vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume 
poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa ods. 6 písm. b/ sa 
nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia.  

 
Deklarovanie získania financií zo spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie je 
potvrdené dokladom „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TT 220003 
/NFP/“ 
Poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava. 
Prijímateľom je Obec Hradište pod Vrátnom. 
Spolufinancovanie je zabezpečené z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
/EPFRV/. 
Predmet zmluvy: je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri 
poskytovaní NFP. 
Číslo výzvy: 22/PRV/2017 
Kód projektu: 074 TT 22 0003 
Miesto projektu: SR, VÚC TT, okres Senica, obec Hradište pod Vrátnom 
Použitý systém financovania: Refundácia 
Termín realizácie: Prijímateľ sa zaväzuje podať záverečnú žiadosť o platbu /ŽOP/ najneskôr 
do 4 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Výška NFP: celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu je 115 228,28 Eur, čo 
predstavuje 100% z celkových oprávnených výdavkov realizácie Aktivít Projektu z toho:  
Prostriedky EPFRV: 86 421,21 Eur 
Prostriedky Štátneho rozpočtu SR /ŠR SR/: 28 807,07 Eur 
 
Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je 
možné konštatovať,   že obec Hradište pod Vrátnom spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 6 
písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách na prijatie návratných zdrojov 
financovania a môže ku dňu 11.10.2019 čerpať návratné finančné zdroje vo výške 115 228, 28 
Eur na kapitálové výdavky.  
 
 
V Hradišti pod Vrátnom, 11.10.2019 
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 


