
 
Stanovisko hlavného kontrolóra 

k prevereniu podmienok na prijatie kapitálového úveru 
obce Hradište pod Vrátnom 

 
 
V súlade s ust. §17 ods. 9 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. Obec môže 
použiť návratné zdroje financovania 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.  
Druh úveru: Municipálny úver - Klasik    
Výška a mena úveru: 52.989 EUR 
Účel úveru: Kapitálové výdavky – Multifunkčný športový areál 
Konečná splatnosť úveru: 10 rokov 
Úroková sadzba: 12 mesačný euribor + 0,40% p.a. Ak je hodnota EURIBOR záporné číslo, je   jeho 

hodnota 0. 
Splácanie istiny úveru: mesačné splátky 
Platby úrokov z úveru: pravidelne mesačne v 1. pracovný deň v mesiaci počnúc prvým dňom 
čerpania. 
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia. Obec nebude mať žiadne náklady v súvislosti so 
zaručením tohto úveru. 
Poplatok za poskytnutie úveru: 0,25% z objemu schváleného úveru /min. 200 EUR/, splatný 
jednorázovo. 
Poplatok za vedenie úverového účtu: 0 EUR 
Monitoring zmluvných podmienok: 0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12. 1x ročne 
Záväzková provízia: bez záväzkovej provízie 
Platnosť ponuky je do 30.9.2021 
 
S účinnosťou od roka 2020 platia podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania, upravené 
v ust. § 17 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 bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka. Pri prekročení hranice 60% dlhu musela by Obec prijať úsporné opatrenia. 
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 obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané 
na základe osobitného predpisu. 
 

Zostatok PMÚ istiny k 30.9.2021+ 
+NFV+ úver na športový areál 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

104 571,32 423 308,93      24,70 % < 60 % 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bude splnená.  

 
Suma predpokl. ročných splátok 
úveru vrátane úhrady výnosov za 

rok 2021   

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

25 910,94 325 180,04      7,97 % < 25 %                                                                                                                                                                                                           
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bude splnená.  



Do celkovej sumy dlhu obce podľa §17 ods. 14 zák. č. 583/2004 v znení neskorších predpisov  sa 
započítavajú záväzky z: 
      1. Municipálny úver k 30.9.2021        39 091,32 EUR  (zostatok úveru) 
      2.  Prijatá NFV                                    12 491,00 EUR 
      3.  Úver na športový areál                   52 989,00 EUR 
      

 Spolu                                                104 571,32 EUR 
 
Na základe vyššie citovaného zákona podiel celkových záväzkov Obce po získaní nového úveru 
bude činiť k 30.9.2021 ukazovateľ zadĺženosti 24,70 % z celkových bežných príjmov roka 2020, 
teda menej ako 60 %. 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hradište pod Vrátnom schvaľuje prijatie úveru vo výške 52.989 EUR, 
ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., na Multifunkčný športový areál v Hradišti pod 
Vrátnom. 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom, 27.8.2021 
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 
 


