
 
Stav a vývoj celkového dlhu k 31.12.2019 

 
Prehľad o stave a vývoji celkového dlhu mesta a stav a vývoj čerpania nenávratných zdrojov 
financovania s hodnotením obdobia k termínu 31.12.2019. 

 
Ukazovatele zadĺženosti 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Bežné príjmy 12 348 552,09 13 321 421,32 13 490 612,79 14 375 644,68 15 850 819,58   

Bežné príjmy 
znížené o 
dotácie 

  10 631 330,36 11 225 740,68 12 526 727,35   

Výška dlhu   2 395 875,38 2 519 980,00  2 348 333,49   2 019 839,89 3 164 794,57 5 784 463,97  

Ročné splátky     327 695,62    388 461,19    502 285,71     488 206,06    525 500,76    560 004,32  

Ročné splátky 
k bežným 
príjmom 

2,90 % 3,15 % 3,77 % 4,59 % 4,68 % 4,47 % < 25% 

Bankové 
úvery 
k bežným 
príjmom 

21,21 % 20,41 % 17,63 % 14,97 %  22,01 %  36,49 % < 60% 

 
 

Mesto Malacky dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 odsek 6 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. 
 
Okrem vyššie uvedeného dlhu z investičných úverov mesto účtovne sleduje dlh prijatého úveru zo ŠFRB, ktorý 
svojim charakterom nevstupuje do celkového dlhu mesta a jeho úverového zaťaženia. Mesto začalo čerpať úver 
zo ŠFRB od roku 2009. 
K 31.12.2019 predstavoval dlh voči ŠFRB sumu 2 444 737,44 eur. 
 
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
 
 Mesto Malacky v zmysle ustanovenia § 17 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 mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

a 
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku 
obci alebo vyššiemu územnému celu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ 
a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 
 
 
 
 



 
Celková suma dlhu ku dňu 31.12.2019                               5 784 463,97 € 
(bez ŠFRB) 
 
Bežné príjmy za rok 2018                                                   15 850 819,58 € 
Upravené bežné príjmy o  - dotácie  (transfery v rámci verejnej správy)                                 3 270 189,76 € 
                                          - dotácie (granty od medzinárodných subjektov)                                  5 476,00 € 
       - grantové a darované prostriedky            48 426,47 € 
Upravené bežné príjmy spolu                                                                                                  12 526 727,35 € 
 
Celková suma ročných splátok k 31.12.2019 
(istina + úrok + úrok ŠFRB)                 560 004,32  € 
 
1. Výpočet % celkovej sumy dlhu 
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. rok 2018 predstavujú sumu 15 850 819,58 €, z toho 
60 % je 9 510 491,75 €. 
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019 vo výške 5 784 463,97 € predstavuje 36,49 % bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka (5 784 463,97 : 15 850 819,58 €). Podmienkou je neprekročiť 60%. 
 
2. Výpočet % ročných splátok vrátane úhrady výnosov 
Skutočné bežné príjmy znížené o dotácie za predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. rok 2018 predstavujú sumu 
12 526 727,35 €, z toho 25 % je 3 131 681,84 €. 
Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania  predstavuje 4,47 %  bežných príjmov znížených 
o dotácie (560 004,32 : 12 526 727,35). Podmienkou je neprekročiť 25%.  


