
                        Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina,  IČO: 00320056 

  

  

Dátum: 21.10.2022, čas: 13:42:06 

 

 

 

 

 

Strana: 1 

 
 
Vážené pani poslankyne a 
páni poslanci pri MsZ 
Svätotrojičné námestie 4/4 
963 01 Krupina 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
20990/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 88  21.10.2022 

 
Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Krupina k dodržaniu podmienok  

na prijatie návratných zdrojov financovania – Splátkový úver                   
z Enviromentálneho fondu v zmysle špecifikácie podpory formou 

úveru pre obce a vyššie územné celky, na zhotovenie diela „Dostavba 
vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice“ v celkovej 

výške 404 246,46 Eur s DPH. 
 

        V zmysle § 17 ods. 14 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania pre obec preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. 
 
        Podľa § 17 ods. 2 a zák. 583/2004 Z.z. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len 
na úhradu kapitálových výdavkov a obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 
financovania podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b), len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho 
územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
        Skutočné bežné príjmy mesta v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2021) boli vo 
výške 4 854 892,01 €. 
 
60 % tvorí suma  2 912 935,21 € 
                                                                                                                                                                                                                      
25 % tvorí suma  1 213 723,00 € 
                                                                                       
Prehľad dlhov Mesta Krupina ( stav k 30.06.2022) 
 
K 30.06. 2022  má Mesto Krupina dlhodobé záväzky vo výške 209 952,70 €  prijaté úvery vo 
výške 1 227 838,29  €, spolu vo výške 1 437 790,99. 
 
Výpočet úverových možností zo skutočných bežných príjmov mesta  
4 854 892,01 -  2 912 935,21  = 1 941 956,80 €  
 
Predmet overenia. 
     Predmetom overenia je preverenie dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania pred ich prijatím – Splátkový úver z Enviromentálneho fondu v zmysle špecifikácie 
podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky, na zhotovenie diela „Dostavba 
vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice“ v celkovej výške 404 246,46 Eur 
s DPH. 
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Komplexné posúdenie úverového zaťaženia Mesta Krupina.  
 
2 912 935,21  - 1 437 790,99 - 544 216,41 - 404 246,46  = 526 681,35 € 
                                   
Splnenie zákonnej podmienky podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
 
Výpočet celkového úverového zaťaženia Mesta Krupina s čerpaním prijatého úverového rámca 
k 31.12.2021 vo výške 520 538,75 €  a návratnej finančnej výpomoci, ktorá bude predmetom 
splátok  od 1.1.2024 spolu  vo výške 173 692,– €  v  %. 
 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 17 ods.6 písm. a) 
 
           1 437 790,99 =  29,62 %   ≤  60 %        2 386 253,86   =  49,15 %   ≤  60 %         
           4 854  892,01                                        4 854  892,01 
 
Zákonná podmienka  podľa uvedeného výpočtu je splnená. 
 
Splnenie zákonnej podmienky podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 
 
         316 250,56     =  6,51 %  ≤  25 %                 445 306,16     =  9,71 %  ≤  25 %    
       4 854 892,01                                                 4 854 892,01                                                                               
 
 Zákonná podmienka podľa uvedeného výpočtu je tiež splnená. 
 
316 250,56 + 544 216,41 = 860 466,97 €/ 4 854 892,01 = 17,72 % 
V prípade jednorázového splatenia preklenovacieho úveru bude zákonná podmienka 
splnená. 
 
Záver: 
 
       Z uvedeného vplýva, že sú splnené zákonné podmienky uvedené v §17 ods.6 písm. a) 
a b) zákona    č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov, za ktorých je možné prijať návratné zdroje financovania  na zhotovenie 
diela „Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice“ v celkovej výške 
404 246,46 Eur s DPH a že uzavretie Splátkového úveru z Enviromentálneho fondu v zmysle  

špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky, dlhodobo nenaruší 

vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 
 

V Krupine dňa 21.10. 2022 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ing. Marta Murínová 
hlavná kontrolórka 


