
   Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 2  zákona č.583/2004 Z.z.

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2021:
Suma v Eur 

Bežné príjmy obec 458 926,66
Bežné príjmy RO 0,00
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021 458 926,66
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o: 
     - dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008... -109 550,69
     - prostriedky EÚ 0,00
     - prostriedky zo zahraničia RK 331xxx 0,00
     - prostriedky podľa osobitných predpisov napr.:
                       - z náhradnej výsadby drevín RK 292027 0,00
                      - dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ... -3 000,00
                      - z úhrad za vydob.nerasty -531,10
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021 345 844,87

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 26.08.2022:
Suma v Eur 

Predpokladaná Celková suma dlhu obce k 26.08.2022 spolu 131 848,24
 z toho:  účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov PMÚ 18 620,32
             účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov MŠA 52 989,00
             účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov Šatne TJ 20 556,95
             účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 12 491,00
             účet 479 IDU zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00
             účet 479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 0,00
             účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ 0,00
             účet 231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ 27 190,97
             účet 479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00
             účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00
             účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00

0,00
             ....... 0,00
Predpokl. Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 26.08.2022 104 657,27

c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/2 zákona č.583/2004 Z.z.:
c1) Predp.Výpočet dlhu obce k 26.08.2022 § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. Suma v Eur 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021 458 926,66
Predp.Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 26.08.2022  104 657,27
Predpokl.Dlh obce v % k 26.08.2022 pravidlo 60%* 22,80%
* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.



c2) Predp.Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2022 §17/6písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021 345 844,87
  - 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru 
  - 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru 22 332,00
  - 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB
  - 821007 splátka istiny z dlhodobej NFV MF SR
  - 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV 
  - 821009 splátka istiny z dlhodobých dodávateľských úverov
  - 821....

  - 651002 splátka úrokov z bankových úverov 983,86
  - 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB
  - 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy 

  - 651004 splátka úrokov z dodávateských úverov (ostatní veritelia)
  - 651....

Celková suma splátok istiny a úrokov 23 315,86
Predpokl.Dlhová služba obce v % k 31.12.2022 pravidlo 25%** 6,74%
**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených 

     bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.


