
STANOVISKO 

 
miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto k prijatiu úveru vo výške  7 500 000,- 

EUR  

od finančnej inštitúcie  Slovenská sporiteľňa a.s.   

 

          Za účelom realizácie nasledujúcich predpokladaných investícií: 

 

a)  kúpa nehnuteľnosti pre novú materskú školu v lokalite Kramáre v predpokladanej výške 1,5 mil. € 

b)  vybudovanie nového sídla EKO-podniku VPS v predpokladanej výške 2,75 mil. €  

c)  rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ Odborárska v predpokladanej 1,75 mil. € 

d)  energetické opatrenia v objektoch ZŠ a MŠ v predpokladanej výške 1,5 mil. € 

 

 vznikla požiadavka získať externé finančné zdroje v celkovej výške 7,5 mil. € formou bankového úveru. 

 

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. (Zákon SNR o obecnom zriadení) v znení neskorších 

predpisov podľa § 18d a zákona č. 583/2004 Zb. (Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov je miestny kontrolór povinný 

preveriť dodržanie podmienok na prijatie úveru.  

 
Na základe zákona č. 583/2004 Z. z.  

§ 17 

(6) Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak 

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov 21a) neprekročí 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 poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 17a)     ( ďalej len: „vlastné bežné príjmy“) 

 

Analýza 

 

1. Celková suma dlhu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto je v súčasnosti 355 242,47 €. 

 

2. Skutočné bežné príjmy mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za rok 2021 boli 26 189 944,- € a suma 

vlastných bežných príjmov našej mestskej časti za rok 2021 bola 15 877 869,- €. 

 

3. Po prijatí úveru 7 500 000,- € by bolo celkové zadlženie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 

7 500 000,- €  +  355 242,47 €, spolu 7 855 242,47 €, čo by predstavovalo 29,99 % zadlženie 

k skutočným bežným príjmom za rok 2021. 

  

4. Pri predpokladanej ročnej splátke 821 562,- €, by ročná splátka  predstavovala 5,17 %  vlastných 

bežných príjmov našej mestskej časti za rok 2021 a ostala by pre budúcnosť ešte dostatočná rezerva na 

prípadné splácanie návratnej finančnej výpomoci vlády SR vo výške 355 242,47 € od roku 2024. 

 

Na základe uvedených údajov a zákona č. 583/2004 Z. z., § 17 odsek 6, konštatujem, že mestská 

časť Bratislava–Nové Mesto spĺňa zákonom stanovené podmienky  

na prijatie úveru vo výške 7 500 000,- EUR. 

 

V Bratislave dňa 25. 03. 2022    

 

 

 

         Ing. Martin Böhm  
    miestny kontrolór  


