
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu prijatia úveru na financovanie  
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 (ďalej NFZ) preveruje pred ich 
prijatím hlavný kontrolór.  
 
Podmienkou pre získanie NFZ je splnenie celkového dlhu obce. 
 
Dlžník: Obec Hradište pod Vrátnom 
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s. 
1. Druh úveru: Municipálny úver krátkodobý– Eurofondy (MÚE)  
    Výška úveru: 27.190,97 eur 
    Účel úveru: Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom 
    Konečná splatnosť: Do 1 roka odo dňa podpísania úverovej zmluvy 
 
2. Druh úveru: Municipálny úver – Klasik (Dlhodobý investičný úver) 
    Výška úveru: 20.556,95  eur 
    Účel úveru: kapitálové výdavky Obce 
    Konečná splatnosť: 10 rokov podľa požiadavky Obce 
 
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 26.8.2022 je 84 100,32 eur. 
Skutočné bežné príjmy v roku 2021 činili 458.926,66 eur. 
 
V prípade prijatia NFZ – municipálny úver v sume 47.747,92 eur by predstavovala 
celková suma dlhu 131 848,24 eur. Celková suma dlhu obce upravená: 104 657,27 eur, 
čo je 22,80 % zo skutočných bežných príjmov obce. 
Tým je zákonná hranica dlhu neprekročená a je možné čerpať NFZ a  zároveň je splnená aj 
požiadavka Ministerstva financií SR, podľa ktorej možno poskytnúť obci NFZ. 
Upravené bežné príjmy v roku 2021: 345 844,87 eur. 
Dlhová služba k upraveným bežným príjmom je 6,74 %, neprekročí 25 %. 
 
Na základe vyššie citovaného možno očakávať, že prijatím NFZ vo výške 47.747,92 eur 
so splatnosťou 1 a 10 rokov a so začatím splácania podľa podpísanej zmluvy 
a pravidelným rozložením splátok sa nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu Obce 
v najbližších rokoch, kedy posledná splátka bude uhradená v roku 2033. 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 fi nancovania a môže ku dňu 
26.8.2022 čerpať NFZ vo výške 47.747,92 eur. 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom 26.8.2022 
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 


