Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav úverov k 31.12.2017
Ročná splátka
istiny
za rok 2017
175 980,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017
9 677,22

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017
452 075,55

Rok
splatnosti

investičný

Výška
poskytnutého
úveru
1 759 274,55

investičný

353 376,13

95 022,13

640,46

0,00

r. 2017

investičný
investičný
nákup osobného
automobilu

318 130,52
82 188,14
22 170,00

9 510,06
2 589,87
7 390,00

9 677,22
2 343,90
0,00

209 657,93
51 234,01
7 390,00

r. 2033
r. 2031
r. 2019

Veriteľ
Prima banka
Slovensko, a.s.
Slovenská
sporiteľňa, a.s.
ŠFRB 18 b.j.
ŠFRB 9 b.j.
Volkswagen
financial services

Účel

r. 2020

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce 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 neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

4 802 734,29
98 126,75
4 900 861,04
452 075,55
7 390,00
260 891,94
720 357,49
260 891,94
260 891,94
459 465,55

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

459 465,55

4 900 861,04

9,37 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO

Suma v EUR

4 802 734,29
98 126,75

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 821007
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

4 900 861,04
11 993,89
1 595 367,71
2 628,78
1 609 990,38
3 290 870,66

271 002,13
19 489,93
21 855,53
312 347,59

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

312 347,59

3 290 870,66

9,49 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

