STANOVISKO
hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja
k navýšeniu úverov čerpaním III. a IV. tranže z úverového rámca EIB

Bratislava
Jún 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra BSK k čerpaniu návratných finančných
prostriedkov na financovanie rozvojových investičných projektov BSK v roku 2019
Prognóza vývoja dlhovej služby BSK na roky 2017 až 2020 počítala s prijatím návratných
zdrojov financovania spolu v celkovom objeme 35 mil. €.
Predkladaný návrh dlhovej služby BSK predpokladal ich postupné čerpanie:
Rok

Slovenská sporiteľňa

EIB

10 000 000,00 €

2017
2018

9 000 000 €

0,00

2019

15 547 542 €

0,00

EIB = Európska investičná banka

Návrh postupného čerpania jednotlivých tranží z poskytnutých úverov, premietnutý do
vývoja dlhovej služby na roky 2019 – 2020, počíta v uvedenom období zároveň so splátkami istín
v sume 7 870 228 €.

V zmysle ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri
dodržiavaní stanovených podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je možné celkovú
sumu dlhu vyššieho územného celku čerpať tak, aby návratné zdroje financovania neprekročili
60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročila 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Predložený pracovný návrh predpokladá, že finančné prostriedky čerpané z dohodnutých
úverových rámcov budú použité na projekty zadefinované v pracovnom návrhu.
BSK v predložených dokumentoch predpokladá, že vývoj dlhovej služby v období rokov
2018 až 2022 bol, je a bude nasledovný:
a) percentuálny podiel zostatku dlhu na bežných príjmoch podľa § 17 ods. 6 písm. a)
Rok

Zostatok istiny
k 31.12.

Bežné príjmy
predchádzajúceho roka

% podiel zost. dlhu na
bežných príjmoch
predch. roka

2018

50 204 977 €

135 795 820

36,97

2019

62 128 355 €

147 289 399

42,18

2020

57 882 290 €

158 435 800

36,53

2021

53 636 225 €

167 780 502

31,97

2022

49 390 160 €

177 847 332

27,77
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Úroveň zostatku istín v závere roka 2019 dosiahne výšku 62 128 355 €. Oproti stavu ku koncu
roka 2018 bude vyššia o 11 923 378 €. Na súčasnú úroveň sa výška zostatku istín dostane opäť
v roku 2022.
b) percentuálny podiel ročných splátok istiny a príslušenstva na bežných príjmoch
podľa § 17 ods. 6 písm. b)
Rok

Suma ročných splátok
istiny a príslušenstva

Bežné príjmy
predchádzajúceho roka

% podiel dlh.
služby na bežných
príjmoch

2018

3 478 668

135 795 820

2,56

2019

3 899 103

147 289 399

2,65

2020

4 650 063

158 435 800

2,93

2021

4 618 647

167 780 502

2,75

2022

4 568 884

177 847 332

2,57

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že BSK (v súvisiacom období) spĺňa kritériá stanovené
v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň spĺňa (prísnejšie) kritériá podľa požiadavky EIB, ktorá limituje podiel splátok istín,
vrátane príslušenstva 15-timi % bežných príjmov.

Porovnaním vyššie uvedeného, súčasnej úverovej zadlženosti a zákonom
stanovených kritérií konštatujem, že pri návrhu na čerpanie finančných prostriedkov
z úverového rámca Európskej investičnej banky v roku 2019 (v rámci III. a IV. tranže) v
súhrne do výšky 15 547 542 €, sú počas celého dotknutého obdobia dodržané požadované
kritériá
§ 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bratislava 11. 6. 2019
Ing. Štefan Marušák
hlavný kontrolór BSK
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