
 

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K PREVERENIU 

PODMIENOK NA PRIJATIE NÁVRATNEJ FINANČNEJ 

VÝPOMOCI   

 

 
Z dôvodu negatívneho vývoja v príjme z podielových daní v roku 2020, ovplyvneného 

predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19, vláda SR schválila dňa 12.08.2020 uznesením 

č.494/2020 – Návrh na poskytnutie návratných výpomocí obciam a VÚC na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, čo pre obec Kaľava činí  8 777,00 € 

  Splácanie úveru bude prebiehať v rokoch 2024 až 2027. V súlade s § 17 ods. 14 zákona 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je povinný hlavný kontrolór vykonať preverenie podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania. Podmienky pre prijatie návratného zdroja financovania sa 

vyhodnocujú v dvoch rovinách. 

-  Podľa zákona 583/2004 Z. z., § 17 ods. 6 písm. a) sa posudzuje podiel celkového dlhu 

obce k skutočným bežným príjmom obce v predchádzajúcom roku. Tento pomer 

nesmie presiahnuť 60 %.  

- Podľa ods. 6 písm. b) celková suma splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 

v príslušnom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka znížených o transfery poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci. 

Pre prijatie uvedenej finančnej výpomoci boli obce Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky usmernené, že pre výpočet zadlženia sa bude postupovať tak, aby celková suma dlhu 

obce alebo vyššieho územného celku neprekročila 50% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 
Kontrola splnenia podmienky podľa § 17 ods. 6 písm. a) 

 

 

Text 
Bežné príjmy 

v roku 2019 
Dlh obce 

Skutočné bežné príjmy obce 163 780,04  €   

60% z bežných príjmov 98 268,02 €  

50% z bežných príjmov 81 890,04   

  

Dlh obce k 31.12.2019  

Celková suma dlhu obce k.31.12.2019   0,00 € 

 
0,00 : 163 780,04 = 0,00 % 

 



Z uvedeného výpočtu vyplýva, že celková suma obce tvorí 0,00 % bežných príjmov obce za 

rok 2019, čo je v súlade so zákonnou podmienkou podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 

Z.z. 

 
 

 
Kontrola splnenia podmienky podľa § 17 ods. 6 písm. b) 

 

  Príjmová časť 
Výdavková 

časť 

Bežné príjmy mesta k 31.12.2019 163 780,04 €   

Z toho transfery, dotácie, dary  12 996,60 €   

Upravené bežné príjmy 150 783,44 €   

25% z bežných príjmov  37 695,86 €  

 

     

Celkové ročné splátky 0,00 € 

 
 

0,00 : 150 783,44  = 0,00% 

 
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že celková suma splátok obce tvorí 0,00 % bežných príjmov 

obce za rok 2019, čo je v súlade so zákonnou podmienkou podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 

583/2004 Z.z. 

 

 
Pri preverovaní podmienok pre prijatie návratnej finančnej výpomoci  bolo zistené: 

 

  v prvom prípade bol percentuálny pomer 0,00 %  ( max. 50%) 

  v druhom prípade 0,00 % (max 25%) 

 

Na základe výsledku preverenia podmienok pre prijatie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci konštatujem, že Obec Kaľava spĺňa obidve podmienky pre prijatie finančnej 

výpomoci vo výške 8 777,00 € 

 

 

V Kaľave : 15.10.2020                                            Ing. Anna Čechová 

                         hlavný kontrolór obce 


