Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2021
Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka
Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly stavu a vývoja
dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2021
Dôvodová správa:
Podľa § 17 ods. 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, hlavný
kontrolór mesta sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta. Dosiahnutie hranice
celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (t.j. ak celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka) je hlavný kontrolór mesta povinný
bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 2. polrok 2021. Cieľom kontroly bolo overiť, či sú
dodržiavané pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa §17 zákona č. 583/2004 Z. z.

Výsledok kontroly:
Mesto Nová Baňa malo k 31.8.2021 prijaté celkom 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a jeden tzv. „COVID“ úver z Ministerstva financií. Z toho nastalo čerpanie pri všetkých úveroch. Úver
z ministerstva financií bol podpísaný 7.10.2020 s odloženou splátkou istiny do roku 2024, so
splatnosťou do roku 2027 bez úrokov.
1. Prehľad úverov poskytnutých ŠFRB, ktoré sa nepočítajú do celkového dlhu mesta

p.č.
1.
2.
3.

názov úveru/rok
prijatia/rok splatenia

výška úveru

zostatok
istiny k
31.12.2020

KBV Hrádza A4 /2001/2031
487 153,95 274 680,59
KBV Hrádza A3/2006/2036 1 672 541,98 948 014,21
KBV Hrádza A2/2020/2050 1 312 670,00 1 300 434,05

zostatok
istiny k
31.8.2021

ročná splátka 2021
istina
úroky
11 474,12 8041,8
36 720,33 6316,23
25 037,06 8739,5

spolu
19 515,92
43036,56
33776,56

263 206,47
911 293,88
1 275 396,99

SPOLU ZOSTATOK ISTINY ÚVEROV ŠFRB K 31.8.2021: 2 449 897,34 €
2) Vývoj podielu celkového dlhu Mesta Nová Baňa z prijatých úverov na bežných príjmoch
predchádzajúceho roka (v zmysle § 17, odst.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, tj.bez úverov zo ŠFRB)
Ukazovateľ v €
bežné príjmy
granty a transfery
bežné príjmy - granty
celkový dlh mesta
60% - legislatívne maximum
podiel celkového dlhu mesta

2018
5 030 006
879 041
4 150 965
37 640
2 754 064,20

2019
5 387 851
955 660
4 432 191
0
3 018 003,60

2020
5 417 038
1 212 961
4 204 077
167 000
3 232 710,60

2021

167 000
2 522 446,20

0,82%

0,00%

3,10%

3,97%

B) Podiel ročných splátok Mesta Nová Baňa z prijatých úverov na bežných príjmoch
predchádzajúceho roka v €
Ukazovateľ v €
ročné splátky istiny a úrokov
25% z (BP-granty) – legislatívne maximum
podiel ročných splátok v %

2019
37639,62
1 037 741,25
0,91%

2020
110717
1 108 047,75
2,50%

2021 predpoklad
144493,56
1 051 019,25
3,44%

Podľa §17 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z.z. môže mesto Nová Baňa na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak :
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku 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 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.
Na základe uvedeného môžem konštatovať, že mesto Nová Baňa neprekračuje zákonné limity
a môže prijať návratné zdroje financovania a neprekračuje výšku dlhu, pri ktorej som povinná túto
skutočnosť oznámiť ministerstvu financií.

