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      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4 

                 M I E S T N Y  K O N T R O L Ó R  
Stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu investičného úveru 

 

Stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu investičného úveru za účelom financovania 
rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén) v zmysle § 17 ods. 14 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

Na základe predloženého materiálu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves sa predpokladá prijatie investičného úveru vo výške maximálne 
600.000 Eur, s dobou splácania 10 rokov s fixnou, alebo variabilnou úrokovou sadzbou. 
Fixná úroková sadzba v zmysle ALT. 1 je vo výške 0,75% p.a. po celú dobu splácania, 
resp. variabilná úroková sadzba v zmysle ALT.2 vo výške 12M EURIBOR 0,35% p.a.. 
(ďalej v texte len „nový úver“).  

V zmysle uvedeného § 17 ods.14 zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sa 
vyžaduje, aby miestny kontrolór pred prijatím návratných zdrojov financovania preveril 
dodržanie podmienok v zmysle § 17 ods.6 citovaného zákona.  

1. V zmysle § 17 ods.6 písm. a) celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do celkovej sumy 
dlhu sa započítava aj nesplatený úver na financovanie kúpy nehnuteľnosti vo výške 
165.930 Eur ( slovom stošesťdesiatpäť tisíc deväťstotridsať Eur) ku dňu 31.marca 2017 
(ďalej v texte len „starý úver“). Tento starý úver je splácaný ročne vo výške 60.360 Eur 
plus príslušenstvo, s dobou platenia do 31.decembra 2019. Po spočítaní nesplatenej čiastky 
starého úveru a plnej sumy istiny nového úveru vo výške 600.000 Eur, dostaneme celkovú 
sumu dlhu vo výške 765.930 Eur čo je podľa údajov ekonomického úseku celková 
percentuálna miera zadĺženia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 
7,15% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Z toho 
vyplýva že Mestská časť Bratislava – Karlova Ves podmienku podľa tohto 
zákonného ustanovenia spĺňa. 

2. V zmysle § 17 ods.6 písm. b) nesmie suma splátok návratných zdrojov financovania, 
vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov 
prekročiť 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 z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu. V roku 2016 boli bežné príjmy 
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rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 10.712.186 Eur. Ak od týchto 
všetkých príjmov rozpočtu v roku 2016 odpočítame prostriedky poskytnuté inými orgánmi 
verejnej správy, vrátane prostriedkov získaných na základe osobitného predpisu, 
dostaneme príjmy v zmysle tohto zákonného ustanovenia vo výške 7.268.258 Eur. Suma 
splátok starého úveru (60.360Eur/ročne plus príslušenstvo vo výške 3400 Eur/rok 2017) a 
nového úveru (60.000Eur/ročne plus príslušenstvo úveru v prvom roku pozostávajúce z : 
úroku vo výške 4500Eur (v prípade fixnej úrokovej sadzby vo výške 0,75% p.a.), poplatku 
za vedenie účtu vo výške 60 Eur a spracovateľského poplatku vo výške 300 Eur) 
predstavuje čiastku v roku 2017 vo výške 128.620 Eur, čo je 1,77 % z celkových ročných 
príjmov rozpočtu Metskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2016. Aj v prípade 
tohto kritéria v zmysle § 17 ods.6 písm. b) spĺňa Mestská časť Bratislava – Karlova 
Ves podmienky pre prijatie úveru v maximálnej výške 600.000Eur, na financovanie 
rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén). 

Podľa § 17ods.2 zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sa ešte vyžaduje, aby 
návratné zdroje financovania boli použité len na úhradu kapitálových výdavkov, čo 
znamená, že celá rekonštrukcia školského bazéna musí mať povahu investície a nie 
opravy. 

V Závere ešte odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves, aby upriamilo pozornosť na budúce prevádzkové náklady spojené s prevádzkovaním 
školského bazéna a vyhodnotilo prípadné riziká straty z prevádzky školského bazéna s 
dopadom na rozpočet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v nasledujúcich rokoch.   

 

ZÁVER. 

 

Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves konštatuje, že sú splnené 
zákonné podmienky v zmysle § 17 ods.14 v nadväznosti na § 17 ods.6 písm b) zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov na to, aby Mestská časť Bratislava Karlova Ves prijala 
úver v maximálnej hodnote 600.000 Eur (slovom šesťstotisíc eur). 

 

V Bratislave 30.marca 2017 

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

miestny kontrolór  


