5.

6.

Prostriedky rezervného fondu môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva
použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich
rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za
predchádzajúci rozpočtový rok
Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
obce možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu obce, ak sa vrátia do termínu ich
použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka. Za
rovnakých podmienok je možné použiť prostriedky rezervného fondu.
§14
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

1.

Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových
výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje môžu výnimočne použiť
za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného
rozpočtu obce.

2.

Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov
financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu obce
v nasledujúcich rokoch.

3.

Obec nesmie prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu fyzickej osoby alebo
právnickej osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce ani záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo
právnickej osoby , okrem záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci zo štátneho rozpočtu.

4.

Obec môže prijať návratné zdroje financovania, len ak:

5.

a)

celková suma dlhu obce 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 rozpočtového
roka.

Celkovou sumou dlhu obce je súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín
návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a
ručiteľských záväzkov obce .

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z
Audiovizuálneho fondu 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. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce
nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi
Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku
poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou / mestom a orgánom podľa
osobitného predpisu; to platí aj, ak obec / mesto vystupuje v pozícii partnera v súlade s
osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného
príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 4

