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  Mesto Spišská Stará Ves  
 

  Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves 

          

   

Ing. Gabriela Staneková, hlavná kontrolórka 

  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratnej finančnej výpomoci 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        

 

        Vláda SR schválila dňa 12.08.2020 uznesením č. 494/2020 – Návrh na poskytnutie návratných 

finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020, čo pre mesto Spišská Stará Ves predstavuje sumu 65 481,- €. 

 

               Podľa § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto môže na plnenie svojich úloh 

prijať návratné zdroje financovania len ak: 

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

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 mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté 

z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného 

predpisu, pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

       Podľa § 17, ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dodržanie podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór. 

 

 

Posúdenie splnenia podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci 

  

 

Celková suma dlhu 

 

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019                                                          2 617 574,09 € 

Celková suma dlhu k 31. 8. 2020                                                                                       92 515,31 € 

Podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov k 31. 8. 2020                                     3,53  % 

Navrhovaná výška návratnej finančnej výpomoci                                                              65 481,-   € 

Celková suma dlhu vrátane návratnej finančnej výpomoci                                             157 996,31 € 

Úverová zaťaženosť mesta po prijatí návratnej finančnej výpomoci                                        6,04 % 

 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

 

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019 bez príjmov z rozpočtu subjektu 

verejnej správy (2 617 574,09 – 1 038 577,65)                                                             1 578 996,44 € 

Splátka istín úverov vrátane ŠFRB v roku 2020 (predpoklad)                                           87 000,00 € 

Výška úrokov z úverov vrátane ŠFRB v roku 2020 (predpoklad)                                      16 434,00 € 

Podiel ročných splátok na objeme bežných príjmov                                                                 6,55 % 



     

 

    

Záverečné stanovisko 

 

       Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania konštatujem, 

že Mesto Spišská Stará Ves spĺňa obidve podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 

65 481,- € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie. 

 

      Spišská Stará Ves, 17. 9. 2020 

 

                                       

                                                                                                                   Ing. Gabriela Staneková 

                                                                                                                        hlavná kontrolórka 

 

 


