Stanovisko kontrolóra obce k možnosti čerpať úver z Ministerstva financií SR
Správa o aktuálnej zadlženosti obce Vydrník

Vo Vydrníku 24. 9. 2020

Podľa §7 Zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 „Obec financuje svoje potreby
predovšetkým z vlastných príjmov, dotácii zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Obec môže
na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania. Podľa §11 odsek 4, písmeno b, –
obecnému zastupiteľstvu je vyhradené .... rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu
k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Táto finančná výpomoc je určená na výkon
ich samosprávnych pôsobností; na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej
samosprávy v priebehu roka 2020. Obec Vydrník si môže požiadať o poskytnutie tejto návratnej
finančnej výpomoci maximálne vo výške 26 375€. Táto výška je vypočítaná Ministerstvom financií SR
zvlášť pre všetky obce na Slovensku a je to zverejnené na internetovej stránke MF SR. Žiadosť je treba
podať do 31. októbra 2020, poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020.
Splácať sa má začať v roku 2024 a ročné splátky sú rozložené na 4 roky.
Podmienkou na poskytnutie tejto výpomoci je, že nesmú byť prekročené limity dlhu
a dlhovej služby obce.
Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak celková
suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a 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 obci alebo vyššiemu územnému celku
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky
zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok. Ak celková suma dlhu
obce dosiahne 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je
povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce (§17 ods.9 Zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Odseky 10 a 11 uvádzajú aké opatrenia sa musia
vykonať, ak celková suma dlhu obce prekročí 50% a ak prekročí 58% bežných príjmov.
Dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich
prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
obcou je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

K dňu 24.9.2020 Ministerstvo financií SR požiadalo o bezúročnú návratnú finančnú
pomoc už 114 samospráv, z toho už 55 rezort vyhovel a pomoc im schválil.
(https://ekonomika.sme.sk/c/22495237/ministerstvo-schvalilo-financnu-pomoc-55-samospravamziadaju-o-nu-dalsie.html).

Celková výška zostatku dlhu obce Vydrník k 24.9.2020 je 65 295,41€ a suma
mesačných splátok istiny je vo výške 2 084€. Ročne obec zaplatí splatí istinu úveru vo výške 25 008€.
Úrok z tohto úveru v mesiaci september 2020 bol vo výške 68€ a každým ďalším mesiacom sa tento
úrok znižuje.
Celkové skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka boli v obci Vydrník
(vrátane školy) vo výške 1 019 917,69€.
Obec Vydrník spĺňa s veľkou rezervou limity pre čerpanie návratných zdrojov
financovania. Tieto limity by nenarušilo ani prípadné čerpanie návratnej finančnej výpomoci z MF SR
aj v najvyššej možnej výške 26 375€ určenej pre obec Vydrník.

Stanovisko kontrolóra obce k prípadnej žiadosti:
Obec Vydrník môže požiadať o tieto finančné prostriedky v termíne do 31.10.2020, ak
s tým bude súhlasiť obecné zastupiteľstvo. Podanie tejto žiadosti by bolo v súlade §17 Zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy číslo 583/2004.

Vladimír Matfiak
kontrolór obce

