
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Dudince k prijatiu úveru na zabezpečenie 

predfinancovania projektu trvalo udržateľný a virtuálny turistický rozvoj v cezhraničnom regióne 

Nógrád – Hont  

 

Úverové zaťaženie mesta k 31.7.2019: 

Mesto má k 31.7.2019 prijatý úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 752 090,20 €. 

Mesačné splátky uvedeného úveru sú vo výške 4 347,40 €.  

Okrem toho má mesto prijaté štyri úvery zo ŠFRB spolu vo výške 1 103 634,81 €, ktoré boli 

prijaté na výstavbu mestských nájomných bytov.  Uvedené úvery zo ŠFRB spĺňajú podmienky 

výnimky v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, nakoľko splátky úveru sú zahrnuté v cene ročného nájomného za mestské 

nájomné byty.  

Bežné príjmy mesta za predchádzajúce rozpočtové obdobie (2018) podľa FIN 1.12 k 31.12.2018 

boli vo výške 2 025 126,56 €. Celková suma dlhu (752 090,20 €) k 31.7.2019 predstavuje 37,14 

% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2018). A teda spĺňa podmienku podľa 

§ 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle ktorej 

celková výška dlhu nesmie prekročiť 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka.  

 

Účel prijatia úveru:  

Mesto Dudince realizuje projekt „trvalo udržateľný a virtuálny turistický rozvoj v cezhraničnom 

regióne Nógrád – Hont“. Financovanie uvedeného projektu je formou refundácie. Celkové 

náklady projektu vrátane spolufinancovania sú v zmysle zmluvy subsidy contract for the EU 

contribution zo dňa 29.3.2018 vo výške 1 597 871,19 €. Z toho rozpočet pre mesto Dudince je 

vo výške 755 482,46 €.  

Vzhľadom na financovanie uvedeného projektu formou refundácie, mesto Dudince pristupuje 

k prijatiu prekleňovacieho úveru na zabezpečenie platobnej schopnosti voči budúcemu 

vysúťaženému dodávateľovi prác z projektu, nakoľko nie je možné presne určiť v akom časovom 

horizonte budú preplatené jednotlivé podané žiadosti o platby od poskytovateľa dotácie.  

Prijatie úveru v zmysle vyššie popísaného účelu spĺňa podmienky výnimky v zmysle § 17 ods. 8 

zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko do celkovej výšky 

dlhu sa okrem iného nezapočítavajú aj záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na 

zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a 

programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených 

medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku 

poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a 

orgánom podľa osobitného predpisu.  



Vzhľadom na uvedené možno skonštatovať, že prekleňovací úver vo výške 300 000 € pri 

celkovej výške nenávratného finančného príspevku 755 482,46 €, spĺňa podmienky výnimky.  

 

 

Dňa 26.8.2019                                                                                                      ................................................... 

                                                                                                          Hlavný kontrolór mesta Dudince 


