Prehľad o stave a vývoji dlhu
PS dlhodobého úveru k 1.1.2011 (účet 461)
Čerpanie úver
Splátky úverov
Zostatok úverov k 31.12.2011

1 759 274,55 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1 759 274,55 EUR

Dodržanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods.
6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
- Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka
- bežné príjmy r. 2010 sú 3 582 760,63 EUR x 60 % = 2 149 656,38 EUR, nesplatený
zostatok dlhodobého úveru je 1 759 274,55 EUR, čo predstavuje 49,10 % z bežných
príjmov
- bežné príjmy r. 2011 sú 3 863 024,75 EUR x 60 % = 2 317 814,85 EUR, nesplatený
zostatok dlhodobého úveru je 1 759 274,55 EUR, čo predstavuje 45,54 % z bežných
príjmov
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
- bežné príjmy r. 2010 sú 3 582 760,63 EUR x 25 % = 895 690,16 EUR, skutočné
splátky vrátane úrokov sú 48 735,80 EUR, čo predstavuje 1,36 % z bežných príjmov
- bežné príjmy r. 2011 sú 3 863 024,75 EUR x 25 % = 965 756,19 EUR, skutočné
splátky vrátane úrokov sú 48 735,80 EUR, čo predstavuje 1,26 % z bežných príjmov
Do tohto hodnotenia sa nezapočítava splatenie krátkodobého úveru na financovanie
eurofondov.
Obec splatila po prijatí platby od štátu zostatok krátkodobého úveru od Dexia banky
na financovanie výdavkov spojených s rekonštrukciou Základnej školy z eurofondov a ŠR
PS krátkodobého úveru k 1.1.2011 (účet 231)
322 316,74 EUR
Čerpanie úver
0,00 EUR
Splátky úveru
322 316,74 EUR
Zostatok úveru k 31.12.2011
0,00 EUR
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých
z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá
v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Do roku 2003 boli na podporu rozvoja bývania formou výstavby obytných domov
(celkom 27 bytov) prijaté návratné finančné výpomoci zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
V roku 2011 bolo splatených na týchto výpomociach 9 491,72 EUR podľa plánovaných
splátok a na úrokoch 13 453,48 EUR.
Prijaté návratné finančné výpomoci zo ŠFRB:
- počiatočný stav
- 336 043,63 EUR
- splátky bez úrokov
- 9 491,72 EUR
- zostatok k 31.12.2011
- 326 551,91 EUR

