Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Stanovisko
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru.
V zmysle § 17 ods 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“) preveruje hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho
územného celku dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17,
ods. 6 pred ich prijatím.
A. Rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o prijatí úveru
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na svojom rokovaní dňa 23.6.2015
uznesením č. 94/VI/2015 schválilo:
1. prijatie návratných zdrojov financovania – prekleňovacieho úveru na financovania
projektov ISRMO v očakávanej čiastke 700 000 €,
2. prechodné použitie vlastných fondových zdrojov v čiastke 200 000 € na financovania
projektov ISRMO, t.j. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka v súlade s § 15 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
3. výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany
bankových inštitúcii v zložení:
a) PhDr. Stanislav Bruna
b) Bc. Michal Behúň
c) Ing. Katarína Hillerová
B. Plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania.
Podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec a vyšší územný celok
môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Podľa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tohto
zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov
financovania , záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.
Podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy
dlhu obce podľa odseku 7 nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho
fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných
nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného
nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho

územného celku 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 spolupráca a
programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného
príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným
celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok
vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume
poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.
C. Plnenie kritérií dlhovej služby.
Plnenie kritérií dlhovej služby podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy: 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka.
Zostatok nesplatenej istiny z úverov k 31.12.2014 bol vo výške 245 308,93 € a skutočné bežné
príjmy roku 2013 boli vykázané vo výške 5 517 872,76 €.
Z nižšie uvedeného prehľadu vyplýva, že Mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila
stanovené % dlhu. Pri porovnaní celkovej sumy dlhu k 31.12.2014 na skutočné bežné príjmy
roku 2013 bol podiel celkového dlhu na bežných príjmoch rozpočtového roka 2013 vykázaný
vo výške 4,45%. Pri porovnaní celkovej sumy dlhu k 30.06.2015 na skutočné dosiahnuté bežné
príjmy v roku 2014 je vykázaný podiel celkového dlhu na bežných príjmoch rozpočtového
roka 2014 na úrovni 3,54 %.
Plnenie kritérií dlhovej služby
Ukazovateľ

Skutočnosť

Skutočnosť

2 013

2 014

Skutočnosť
k 30.06.2015

Rozpočet 2015

Bežné príjmy rozpočtového roka

5 517 872,76

5 790 822,27

x

x

60% skutočných bežných príjmov
rozpočtového roka

3 310 723,66

3 474 493,36

x

x

Stav úverov a ručiteľských záväzkov

245 308,93

205 194,07

167 308,93

- dostavba objektu Poľnohospodárska

145 308,93

117 694

92 309

- nákup kontajnerového vozidla pre
stredisko VPS

100 000,00

87 500

75 000

4,45

3,54

2,89

Podiel celkovej sumy dlhu na bežných
príjmoch

Pri porovnaní predpokladaného dlhu (na základe schváleného rozpočtu na rok 2015) v čiastke
167 308,93 € na bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roku, t. j. v roku 2014 v sume
5 790 822,27 je očakávaný podiel celkového dlhu na rok 2015 vo výške 2,89%.
Z uvedeného prehľadu zároveň je vidieť, že v súhrne dlhu plánovaného na rok 2015 nie je
zahrnutý predpokladaný preklenovací úver, nakoľko v zmysle § 17 ods. 8 – druhá veta zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho
územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na
zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a
Európskej únie.
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D. Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania.
Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy: 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka.
Z nižšie uvedeného prehľadu vyplýva, že Mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila
stanovené % sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov.
Plnenie kritérií zdrojov financovania
Ukazovateľ

Bežné príjmy rozpočtového roka
25% skutočných bežných príjmov rozpočtového
roka
Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho:
- istina
- úrok
Podiel bežných príjmov na dlhovej službe

Skutočnosť

Skutočnosť

2 013

2 014

Rozpočet 2015

5 517 872,76

5 790 822,27

x

1 379 468,19

1 447 705,57

x

58 068,86

84 000,00

54 218,03
3 850,83

78 000,00

1,05

1,45

6 000,00

V roku 2014 boli dodržané kritériá splátok zdrojov financovania pri porovnaní celkových
ročných splátok istiny vrátane úhrady výnosov za rok 2014 na skutočné dosiahnuté bežné
príjmy roku 2013 bol podiel vykázaný vo výške 1,05%. Pri rozpočtovanom plnení dlhu,
očakávaný podiel dlhu v roku 2015 na bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roku 2014
je predpokladaný na úrovni 1,45 %, čo predstavuje oproti skutočnosti dosiahnutej v roku 2014
mierny nárast podielu o 0,40 %.
E. Výpočet ukazovateľa dlhu v prípade prijatia úveru vo výške 800 000 €.
V prípade prijatia preklenovacieho úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 800 000
€ od Všeobecnej úverovej banky a. s. na financovanie projektov integrovaných stratégií rozvoja
mestských oblastí na preklenutie časového obdobia medzi lehotou splatnosti predložených
dodávateľských faktúr a refundáciou nákladov od poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov na
všetky projekty sa ukazovateľ dlhu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nemení a zostáva na
úrovni 3,54 % nakoľko v zmysle § 17 ods. 8 – druhá veta zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku
nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.
F. Záverečné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru.
Na základe predložených údajov, konštatujem, že Mestská časť Bratislava-Vrakuňa spĺňa
podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a v roku 2015 môže návratné zdroje financovania vo výške 800 000 € prijať.
V Bratislave 14. 07. 2015
Ing. Alena Kaňková
miestna kontrolórka
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