
 
STANOVISKO 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
„Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci“ 

(materiál č. 4 - 32. zasadanie dňa 06.02.2018) 
 
 
 Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 13.12.2017 uznesením č. 570 
v súlade s § 12 ods. 2 a v nadväznosti na § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 377/1990 Zb. v časti B. 
súhlasila: 
 
 B.2. s uvoľnením finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 
v sume 1 000 000 eur Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rekonštrukciu komunikácií 
 B.3. s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 
2 000 000 eur Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rekonštrukciu komunikácií. 
 
 V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov podľa § 18d 
v odvolaní sa na zákon č. 583/2004 Zb. v znení neskorších predpisov je miestny kontrolór 
povinný vydať stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov.  
  
 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17 ods. 6 
hovorí, že obec 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
  

Napriek tomu, že záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za predchádzajúci 
rok nie je schválený, v podkladoch poskytnutých finančným oddelením miestneho úradu sa 
uvádza, že: 

- celková suma dlhu MČ SM za predchádzajúci rok je        0,00 € 
- skutočné bežné príjmy MČ SM za predchádzajúci rok sú   22 059 453,00 € 

 
na základe uvedených údajov možno konštatovať, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto  

spĺňa 
zákonom stanovené podmienky pre prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej vládou 
Slovenskej republiky uznesením č. 570 z 13.12.2017. 
 
 
 
V Bratislave dňa 05.02.2018 
 
 
            Ing. Oliver Paradeiser 
                miestny kontrolór,  

        v. r. 
 
 
Poznámka k stanovisku je na druhej strane 
 



Poznámka: 
„§17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
(4) Obec a vyšší územný celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich 
z návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých 
úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 
 
(7) Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely tohto zákona 
rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho 
územného celku.  
 
(8) Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky 
poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 22) a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania na obstaranie obecných nájomných bytov 23) 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 úveru poskytnutého 
z Environmentálneho fondu, 22a) a záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia 
22b) a 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; 23aa) to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok 
vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom 23aa) rovnako, najviac v sume 
poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) 
sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.  
 
(9) Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok 
podľa odseku 6. Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 50 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec a vyšší územný celok 
sú povinní prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie celkovej 
sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku.  
 
(14) Dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa odseku 6 
preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obec alebo hlavný kontrolór vyššieho územného 
celku. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou alebo vyšším 
územným celkom podľa odseku 6 je hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho 
územného celku povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  
 
(15) Hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku sleduje počas 
rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce alebo vyššieho územného celku. Dosiahnutie 
hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (cháp vyššia úroveň dlhu) je hlavný 
kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku povinný bezodkladne oznámiť 
ministerstvu financií.“ 
 
 


