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1 Úvod 
 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona NR SR Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór 
vyššieho územného celku preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania pred ich prijatím. 
 

 

2 Plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania  

 
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 zákona 

NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon NR SR č. 583/2004 Z. z."), podľa ktorých vyšší 
územný celok (ďalej len "VÚC") môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 
financovania, len ak celková suma dlhu VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov 
financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 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 (ďalej len "transfer"). 

 
 
Stav dlhu PSK k 1.1.2017, splátky istiny v roku 2017 a predpoklad dlhu k 31.12.2017 je 

uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
Tabuľka č. 1 

Dlh PSK Istina k 1.1.2017  Splátky istiny  v 
roku 2017 

Predpoklad dlhu  k 
31.12.2017 

Úver + PPP projekt 57 901 040,59 € 2 979 534,14 € 68 321 506,45 € 
Zdroj: Záverečný účet PSK za rok 2016. Rozpočet PSK na rok 2017 a úpravy rozpočtu 
 

 
 
Splnenie podmienky v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. je 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 2 
Plnenie podmienky  Skuto čnos ť k 

31.12.2016 
Predpoklad k  

31.12.2017 

Bežné príjmy PSK 183 070 618,00 €  

60% skutočných BP predchádzajúceho rozpočtového roka 109 842 370,80 €  

Celkový stav dlhu 57 901 040,59 € 68 321 506,45 € 

Úverový rámec EIB 25 000 000,00 € 30 000 000,00 € 

Podiel celkovej sumy dlhu na BP predchádzajúceho rozpočtového roka 31,63 % 37,32 % 

Zdroj: Záverečný účet PSK za rok 2016. Rozpočet PSK na rok 2017 a úpravy rozpočtu 
 
 

Ako vyplýva z Tabuľky č. 2, PSK neprekročil stanovené % dlhu v zmysle ustanovenia § 
17 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. Podiel celkovej sumy dlhu PSK k 
31.12.2016 na skutočných bežných príjmoch bol vykázaný vo výške 31,63 %. 

 
Predpoklad výšky dlhu PSK zároveň neprekračuje stanovenú výšku percentuálneho 

dlhu k 31.12.2017 na skutočné bežné príjmy roku 2016, keď tento prepočítaný podiel je vo 
výške 37,32 %. 
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Splnenie podmienky v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. je 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 3 
  Plnenie podmienky  Skuto čnos ť k 

31.12.2016 
Predpoklad k  

31.12.2017 
Bežné príjmy PSK   183 070 618,00 €  
25 % skutočných BP predchádzajúceho rozpočtového roka 45 767 654,50 €  

Suma ročných splátok NZF a úhrada výnosov, z toho: 2 789 249,00 € 3 293 864,00 € 
Istina 2 584 864,00 € 2 979 534,00 € 

Úrok 204 385,00 € 314 360,00 € 

Podiel ročných splátok NZF a výnosov na BP PRR 1,52 %  

Bežné príjmy PSK bez transferov  116 084 728,00 €  

Podiel ročných splátok NZF a výnosov na BP PRR bez transferov  2,84 % 
Zdroj: Záverečný účet PSK za rok 2016. Rozpočet PSK na rok 2017 a úpravy rozpočtu 
 

 

 Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že PSK neprekročil stanovené % sumy 
ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v zmysle 
ustanovenia § 17 ods. 6 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. Pri porovnaní celkovej 
sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2016 
na skutočné bežné príjmy roku 2016 bol ich podiel vykázaný vo výške 1,52 %. 

 
PSK neprekračuje stanovenú percentuálnu výšku 25 % sumy predpokladaných 

ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov na rok 2017 zo 
skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2016 bez bežných transferov. 
 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. sa do sumy 
splátok podľa odseku 6 písm. b) tohto zákona nezapočítava suma ich jednorazového 
predčasného splatenia. 
 
 
3 Záver 
 

Na záver konštatujem, že podmienky čerpania a splácania návratných zdrojov financovania, 
ktoré stanovuje § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. boli pre rok 2016 
dodržané a PSK spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania podľa 
ustanovenia § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
 
 
 

Ing. Jozef Hudák 
hlavný kontrolór PSK  

 
 
 
 
 
Prešov 4.5.2017 


