Ing. Mária Poláková, hlavná kontrolórka mesta Gbely
Mestské zastupiteľstvo v Gbeloch
V Gbeloch, dňa 7.2.2018
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
V súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. hlavný kontrolór
mesta Ing. Mária Poláková preverila podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania
nasledovne:
Celková suma dlhu ku dňu 31.12.2017
Z toho ŠFRB
Suma dlhu bez ŠFRB
Úver refundácia eurofondov
krátkodobý úver

2 402 961,94 €
- 1 154 963,81 €
1 247 998,13 €
300 000,00 €

–––––––––––
Spolu celková suma dlhu
1 547 998,13 €
Nakoľko tento druh úveru nevstupuje do celkového dlhu obce, výška dlhu sa bude rátať
z čísla 1 247 998,13 EUR (§17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z.).
Rok 2017
1
2

3
4
5

Bežné príjmy - typ zdroja R
I.časť výkazu FIN 1-12
Bežné príjmy - typ zdroja M
2016: I.časť výkazu FIN 1-12
2016: III.časť výkazu FIN 1-12
(bez položiek 292027, 223001,
311, 321)
Bežné príjmy celkom
z toho príjmy
- dotácie
- osobitný predpis
Upravené bežné príjmy celkom

Z riadku č. 3
60 %
Z riadku č. 5
25 %
Ročné splátky
/istina + úrok/

3 532 946,96
105 026,53

3 637 973,49
1 244 826,30
14 593,00
2 378 554,19

2 182 784,10 €
594 638,55 €
183 207,43 €

1. Celková suma dlhu za rok k 31.12.2017 je na úrovni 34,30 %, čiže neprekračuje
60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
1 247 998,13€ < 2 182 784,10 €,
2. Ročné splátky za rok 2017 sa očakávajú na úrovni 7,70 %, čiže neprekračujú 25%
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
183 207,43 € < 594 638,55 €.
Záver:
Vzhľadom na to, že sú splnené obidve zákonné podmienky uvedené v ustanovení §17 ods. 6
písm. a/ a b/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
odporúčam mestskému zastupiteľstvu prijatie úveru vo výške 300 000 € schváliť.
Zároveň uvádzam, že ide o druh úveru, ktorý nevstupuje do celkového dlhu mesta (§17
ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z.).
V Gbeloch, dňa 7.2.2018

Ing. Mária Poláková – kontrolór

