
MESTO LEVOČA 
 Námestie M. Pavla 4, 054 01 LEVOČA 

Mgr. Rusnáčiková Dana – hlavný kontrolór mesta Levoča 
 

  S T A N O V I S K O 
hlavného kontrolóra mesta Levoča k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania  
 

     Hlavný kontrolór mesta v zmysle § 17 ods.9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov preveruje dodržanie 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 cit. zákona pred 
ich prijatím. Na základe § 17 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z.  obec môže použiť návratné 
zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.  
 
     V nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 6 cit. zákona môže obec na plnenie svojich úloh 
prijať  návratné  zdroje  financovania, len ak:  

- celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka 

- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka  

     Záväzné zákonné ukazovatele dlhovej služby schválením prijatia návratných zdrojov 
financovania vo výške 261 000,-€, neprekročia zákonom stanovené hranice,  úverová 
zaťaženosť dosiahne výšku 27,89 % a úroková zadlženosť 4,10 %. Dlh na 1 obyvateľa 
mesta bude predstavovať  181,35 €. 
 
     Hlavný kontrolór mesta Levoča konštatuje, že prijatím návratných zdrojov 
financovania v objeme 261 000,- € mesto Levoča splní podmienky, ustanovené v § 17 
ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z.  
 
      Návratné zdroje financovania kapitálových výdavkov v objeme 261 000,- € budú použité 
v súlade s rozpočtovým opatrením - zmenou rozpočtu č.1, predkladaného na rokovanie MZ v 
Levoči dňa 23.4.2015,  výhradne na investičné akcie:  
- spolufinancovanie investičných nákladov TH ZŠ        169 000,- € 
- spolufinancovanie rekonštrukcie budovy KINO NMP 58        88 000,- € 
- financovanie ihriska Work Out sídlisko Západ                           4 000,- € 
 
     V zmysle § 17 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. mesto môže vstupovať len do takých 
záväzkov, vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo 
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Zákon č.583/2004 Z.z. i 
zákon č.369/1990 Zb. prenáša zodpovednosť za hospodárenie s prostriedkami územnej 
samosprávy na jej štatutárne orgány s tým, že štát negarantuje krytie schodkov  hospodárenia.  
     Je nevyhnutné upozorniť, že pravidlá dlhovej služby v zmysle § 17 zákona č.583/2004 
Z.z. majú trvať po celú dobu trvania úverovej zmluvy a pri prijímaní úverov je potrebné  
prehodnocovať  ukazovatele dlhovej služby samostatne  aj u už poskytnutých úverov.  
 
 
V Levoči, 15.4.2015                                                          .................................................... 
            Mgr. Rusnáčiková Dana 
                  hlavný kontrolór mesta Levoča  



 


