
 
 

Hlavná kontrolórka  obce Žehňa 
 
 

Dodržanie podmienok na možnosť prijatia návratných zdrojov financovania 

 
         V súlade s ods. 9 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov boli na základe predložených podkladov 
preverené podmienky na prijatie návratných zdrojov  financovania s týmto výsledkom: 
 
Celková suma dlhu                                                                                                 22 710,00 €                                         
 
Z toho: 
Návratná finančná výpomoc                  22 710,00 € 

Zostatok nesplatených  úverov (stav k 09.09.2020)                                                        0,00 € 
a) Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka                                     1 003 025,97 €    
b) Bežné príjmy znížené o sumy v zmysle § 17 ods.6, písm b  (553 429,71 €)    449 596,26 €                       
60 % z a) tvorí                                                                                                       269 757,76 €       
25 % z b) tvorí                                                                                                       112 399,06 €           
  
Ročné splátky (predpoklad) vrátane výnosov predstavujú sumu 7 570,00 €        
                                  
 
1. Celková suma dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka        (22 710,00 €   <   269 757,76 €) 
2. Ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
znížené o sumy v zmysle § 17 ods. 6, písm b   (7 570,00 € < 112 399,00 €).             
 
 
(Poznámka: Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z 
Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie 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 
úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu a iné záväzky v zmysle § 17 ods 8 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov 
financovania podľa odseku 6 písm. b) obec  nezapočítava sumu ich jednorazového predčasného splatenia). 

 

 
ZÁVER: 

 
Na základe predložených podkladov k prevereniu podmienok na prijatie návratných zdrojov  
financovania konštatujem, že sú splnené obidve zákonné podmienky uvedené v písm. a) 
a b) ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov. Presnejšie vyčíslenie bude možné po predložení úverovej 
zmluvy s konkrétnymi dohodnutými podmienkami. 
                                                           
 
 
 
Spracovala a predkladá: 
                                                                                                               PhDr. Ľudmila Kopčáková 
                                                                                                      hlavná kontrolórka obce 
 
V Žehni, dňa 30.09.2020 
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