
Ilustratívny príklad výpočtu finančnej analýzy 
SC: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Textová časť finančnej analýzy 

Realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti obecného 
úradu v obci Kocúrkovo 

 

Stručný popis projektu 

Obec Kocúrkovo sa nachádza v Kocúrkovskom samosprávnom kraji, v okrese Kocúrkovo. 

Kocúrkovo je rázovitá obec na západovýchode Slovenska, ktorá je známa ako rodisko viacerých národných 
dejateľov. Okrem toho je obec známa ako miestne turistické centrum, keďže je obklopená viacerými prírodnými 
krásami a historickými pamätihodnosťami. Z tohto dôvodu je navštevovaná najmä ako cieľ turistických výletov. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení je cieľom obce zabezpečovať dlhodobý rozvoj svojho územia, a to ako 
v hospodárskej, sociálnej, tak aj v environmentálnej oblasti. 

Konkrétne v environmentálnej oblasti je v záujme obce znižovať energetickú náročnosť verejných budov a tiež 
tieto budovy modernizovať. 

V súčasnosti verejné budovy v obci nedosahujú požadované tepelnoizolačné vlastnosti a sú energeticky náročné. 
Prevádzka verejných budov v obci je finančnej veľmi náročná a komplexné riešenie je spojené s nevyhnutnou 
investíciou, ktorú obec nie je schopná realizovať výlučne z vlastných zdrojov. Získanie úverových zdrojov na tieto 
účely je náročné a  zároveň vedie k neprimeranému zadlžovaniu obce, čo môže spôsobiť dosiahnutie „dlhového 
limitu“, ktorý nesmie obec v zmysle platnej legislatívy prekročiť. 

 

Predmet projektu 

Obec Kocúrkovo je pomerne malou obcou a preto sa rozhodla postupovať pri realizácii svojho plánu obnovy 
verejných budov postupne a najskôr zrekonštruovať budovu obecného úradu, ktorá je predmetom prekladaného 
projektu. 

Z dôvodu finančnej náročnosti komplexného riešenia tejto budovy obec plánuje zabezpečiť investíciu, za účelom 
zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu, prostredníctvom zdrojov nenávratného finančného 
príspevku poskytovaného z OP KŽP. 

Budova obecného úradu je kategorizovaná ako administratívna budova a využíva sa na zabezpečovanie 
fungovania činnosti obecného úradu. 

Budova obecného úradu sa nachádza na parcele č. 666 a skolaudovaná bola v cca šesťdesiatych rokoch. 
Zaradená je do energetickej triedy E. Budova je dvojpodlažná, so sedlovou strechou. Vstup do budovy je 
bezbariérový. Nosná konštrukcia je murovaná z tehál. Strešná konštrukcia ani plášť budovy nie sú zateplené. 
Okná a dvere sú drevené, v pôvodnom stave a  výrazne prispievajú k tepelným stratám budovy. Vykurovanie 
budovy a ohrev teplej vody je zabezpečené plynovou kotolňou, ktorá bola vybudovaná v roku 1980 a v súčasnosti 
je vzhľadom na jej vybavenie energeticky málo účinná. Systém vykurovania je bez regulácie. Osvetlenie 
v budove je v pôvodnom stave a energetiky vysoko náročné. 

Na základe výsledku hodnotenia súčasného stavu v rámci energetického auditu boli navrhnuté opatrenia v oblasti 
energetickej efektívnosti tak, aby po realizácii projektu bola potreba energie pre budovu nad rámec minimálnych 
požiadaviek ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a vykonávacími predpismi. 
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Cieľom projektu je: Znížiť energetickú náročnosť budovy obecného úradu. 

Na základe výsledkov hodnotenia súčasného stavu budovy v rámci energetického auditu, s cieľom zabezpečiť 
naplnenie požiadaviek energetickej efektívnosti, je navrhovaná realizácia nasledovných opatrení: 

1. Zateplenie obvodového plášťa, 

2. Zateplenie strešného plášťa, 

3. Výmena otvorových konštrukcií, 

4. Modernizácia vykurovania (vrátane zdroja), 

5. Zavedenie systému merania a riadenia výroby a distribúcie tepla, 

6. Rekonštrukcia osvetlenia, 

7. Zavedenie systému merania a riadenia spotreby elektriny vrátane rekonštrukcie rozvodov elektriny, 

Zlepšenie tepelno-technických vlastností a optimalizovanie spotreby energie povedie k celkovému zníženiu 

spotreby energie a zníženiu produkcie emisií. 

 

Realizácia projektu predstavuje obnovu a technické zhodnotenie už existujúcej infraštruktúry 

 

Výstup projektu 

 

V dôsledku vykonaných energetických opatrení (bližšie špecifikovaných v energetickom audite a projektovej 
dokumentácii) sa: 

 zníži energetická a finančná náročnosť prevádzky budovy obecného úradu, 

 zlepší energetická hospodárnosť budovy nad rámec minimálnych požiadaviek podľa všeobecne 
platných právnych predpisov, 

 predĺži životnosť a zvýši sa funkčnosť využívania budovy, 

 zvýši tepelná pohoda v budove, 

 zníži množstvo produkovaných emisií, environmentálna záťaž životného prostredia a surovinová 
náročnosť, 

 zvýši estetický dojem z budovy, budova bude dôstojnejšia a reprezentatívnejšia, 
 
Po zrealizovaní projektového zámeru bude mať obec finančné úspory z prevádzky zrekonštruovaného obecného 
úradu. Takto usporené finančné prostriedky plánuje obec vynakladať na ďalšie rozvojové aktivity obce, najmä na: 
 

 úhradu úveru, ktorý obec prijala na účely spolufinancovania predkladaného projektu, 

 zabezpečenie spolufinancovania ďalších projektov obnovy verejných budov v budúcnosti, 

 ďalšie rozvojové opatrenia – napr. na podporu cestovného ruchu (značenie ciest, chodníkov a pod.). 
 
(Viac podrobností o výpočte úspor viď informácie nižšie + finančná analýza.) 
 
Čo by sa stalo ak by sa projekt nerealizoval 
 
Nezrealizovanie predkladaného projektového zámeru bude mať za následok neefektívne fungovanie samosprávy 
a brzdu jej ďalšieho rozvoja. 
 
Nezrealizovaním projektu nebudú generované úspory z prevádzky obecného úradu a prostriedky obecného 
rozpočtu budú zabezpečovať neefektívne financovanie vysokej spotreby energie a zároveň realizáciu iba 
postupnej nevyhnutnej sanácie budovy obecného úradu. Východisko z tejto situácie predstavuje iba realizácia 
komplexnej investície. 
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Kto je zapojený do realizácie projektu 
 
Do realizácie projektového zámeru nebude zapojený žiadny partner. 
 
Obec zároveň na príprave projektu spolupracovala a na realizácii projektu plánuje spolupracovať s viacerými 
odborníkmi: 
 

 energetickým audítorom, 

 projektantom/rozpočtárom, 

 externým projektovým manažmentom, 

 verejným obstarávateľom atď. 
 
Stanovenie časového horizontu finančnej analýzy 
 
Predpokladaný mesiac zahájenia stavebných prác je:  apríl 2016 
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je:  október 2016 
Doba realizácie stavebných prác je:   7 mesiacov 
 
Stanovenie referenčného obdobia 

V súlade s prílohou č. 1 Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy bolo referenčné obdobie stanovené na 
20 rokov. 

Investičné výdavky 
 
Investícia pozostáva zo stavebnej časti a technologickej časti. 
 
Obec bude investíciu účtovať ako technické zhodnotenie budovy obecného úradu. Investícia predstavuje hodnotu 
1 200 000,00 EUR. 
 
Ďalšie výdavky súvisiace s projektom 
 
Okrem investície technického zhodnotenia sú súčasťou výdavkov projektu aj tzv. bežné výdavky, 
ktoré s realizáciou projektu súvisia. Ide o výdavky na: 
 

 externý manažment projektu, 

 informovanie a publicitu projektu, 

 vstupný a výstupný energetický audit budovy 

 výdavky na energetický certifikát budovy 
 
Sumárna hodnota týchto neinvestičných výdavkov predstavuje hodnotu 52 815,27 EUR. Podrobnejšia 
špecifikácia týchto výdavkov je uvedené v rámci rozpočtu projektu (príloha č. 11 ŽoNFP). 
 
Obnova zariadenia s kratšou životnosťou 
 
Zariadeniami s kratšou životnosťou sú svetelné súčasti, termoregulačné ventily na vykurovaní a plynový kotol, 
ktorých obnovu odporúča energetický audítor nasledovne. 
 

 v prípade svetelných súčastí investície každých 5 rokov 

 v prípade termoregulačných ventilov každých 10 rokov 

 v prípade plynového kotla najneskôr v 12 roku životnosti pôvodného kotla 
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Podľa cien uvedených v podrobnom položkovitom rozpočte projektu boli náklady na obnovu stanovené 
nasledovne: 
 

 v prípade svetelných súčastí investície vo výške 2 000,00 EUR 

 v prípade termoregulačných súčastí investície vo výške 5 000,00 EUR 

 v prípade plynového kotla vo výške 12 000,00 EUR 
 
Výpočet odpisov - investícia 
 
Budova obecného úradu je prostredníctvom uplatniteľných daňových odpisov už odpísaná. Technické 
zhodnotenie budovy, vyvolané investíciou, spadá pod odpisovú skupinu 6, t.j. investícia bude odpisovaná po 
dobu 40 rokov. 
 
Výška investície (technického zhodnotenia budovy): 1 200 000,00 EUR 
Odpisová skupina: 6 
Doba odpisovania: 40 rokov 
 
Obec bude používať rovnomernú metódu odpisovania, teda odpisy v jednotlivých rokoch dosiahnu hodnotu 
1 200 000 investícia / 40 rokov = 30 000,00 EUR. 
 
Výpočet odpisov - obnovené zariadenia 
 
V rámci obnovovacej investície bude ako dlhodobý hmotný majetok obstaraný nový plynový kotol v hodnote 
12 000,00 EUR, ktorý bude zaradený do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. 
 
Obec bude používať rovnomernú metódu odpisovania, teda odpisy v jednotlivých rokoch dosiahnu hodnotu 
12 000,00 EUR / 6 rokov = 2 000,00 EUR. 
 
Obec si bude na obnovu vytvárať finančné prostriedky priebežne, keďže s ňou počíta, a teda tieto výdavky 
nepredstavujú neočakávaný, náhly výdavok, ktorý by obec nedokázala zafinancovať. Financovanie na obnovu 
bude týmto spôsobom zabezpečené z vlastných zdrojov obce. 
 
Všetky ostatné výdavky súvisiace s investíciou sú započítané v rámci prevádzkových výdavkov investície na 
bežnú opravu a údržbu. 
 

Poznámka poskytovateľa 
 
Ak sa predpokladá, že po ukončení projektovanej (ekonomickej) životnosti časti investície, resp. jednotlivých častí 
majetku dôjde k jeho obnove, výdavky spojené s obnovou sa vo finančnej analýze uvádzajú len pri majetku, 
ktorého projektovaná (ekonomická) životnosť je kratšia než referenčné obdobie finančnej analýzy. 
 
Projektovaná (ekonomická) životnosť hlavnej časti investície nepodlieha obnove počas referenčného obdobia, 
keďže referenčné obdobie je nastavené tak, aby korešpondovalo s minimálne projektovanou (ekonomickou) 
životnosťou hlavnej časti investície. 

 
 
Príjmy z prevádzky 
 
V rámci projektu sa neuvažuje o príleve peňažných príjmov za používanie infraštruktúry, keďže investícia nevedie 
k zvýšeniu peňažných príjmov, ale vedie k úspore prostriedkov vynakladaných v rámci prevádzky obecného 
úradu (najmä za usporenú energiu). 
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Poznámka poskytovateľa 
 
Do príjmov z prevádzky sa zahŕňajú len také peňažné príjmy, ktoré sú vyvolané priamo investíciou projektu. 
V prípade projektov, ktoré sú zamerané na obnovu už existujúcej infraštruktúry sa peňažné príjmy do finančnej 
analýzu určujú tzv. „prírastkovou metódou“, ktorá je založená na porovnaní príjmov a nákladov v scenári novej 
investície s príjmami a nákladmi v scenári bez novej investície. 
 
Ak v budove obecného úradu dochádza k zmiešanému využitiu na nehospodárske a hospodárske činnosti 
(napr. obecný úrad pred realizáciou projektu prenajíma časť priestorov, avšak menej ako 15%, iným subjektom 
napr. podnikateľom, alebo športovým klubom a pod.) a realizáciou projektu nedôjde k rozšíreniu priestorov, 
ktoré by boli prednostne určené na hospodárske činnosti (komerčný prenájom), resp. k zvýšeniu ceny nájmu 
priamo súvisiacej s investíciou, nie sú takéto príjmy zahrňované do finančnej analýzy. 
 
Príklad: 
 
1. Ak by v dôsledku zrealizovanej investície zvýšila obec cenu nájmu existujúceho priestoru (pričom by 
nezvyšovala výmeru prenajímaných priestorov), tak do finančnej analýzy vstupujú peňažné príjmy vyjadrené ako 
rozdiel v cene prenájmu pred a po projekte krát prenajímaná plocha. 
2.Ak by obec realizáciou projektu rozšírila priestory prednostne určené na hospodárske účely (komerčný 
prenájom) avšak nie na viac ako 15% z plochy, vstupovali by do finančnej analýzy príjmy určené ako cena 
prenájmu krát nová plocha určená na hospodárske účely.  
 
V prípade kombinácie uvedených prípadov by do finančnej analýzy vstupoval súčet príjmov vypočítaných podľa 
bodu 1 a 2. 

 
Úspory z prevádzky 
 

Úspory prevádzkových nákladov, vzniknú po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, t. j. po úplnom 

zrealizovaní všetkých stavebných prác. Reálne úspory sa začnú generovať približne od začiatku roka 2017. 

 

Úspory budú generované na nasledovných položkách: 

 

 náklady za zemný plyn, ktorý používa žiadateľ na vykurovanie budovy a ohrev teplej vody, 

 náklady za spotrebu elektrickej energie, ktorú používa žiadateľ najmä na osvetlenie budovy, 

 náklady na opravy a údržbu. 

 

Podľa energetického auditu, je energetická bilancia budovy nasledovná: 

 

Spotreba energie na vykurovanie a prípravu TV pred realizáciou projektu:  726 000 kWh/ročne 

Spotreba energie na vykurovanie a prípravu TV po realizácii projektu: 355 000 kWh/ročne 

Znížená spotreba energie na vykurovanie a prípravu TV (médium zemný plyn) 371 000 kWh/ročne 

 

Spotreba elektriny pred realizáciou projektu: 7 000 kWh/ročne 

Spotreba elektriny po realizácii projektu: 6 000 kWh/ročne 

Znížená spotreba elektriny 1 000 kWh/ročne 

 

Jednotková cena 

 

Obec nakupovala v roku 2015 jednu kWh energie dodanej: 

 

 v zemnom plyne za jednotkovú cenu 0,0600 EUR (vrátane DPH), 
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 elektrine za jednotkovú cenu 0,207 EUR (vrátane DPH) 

Náklady na opravy a údržbu boli v minulosti vynakladané približne na úrovni 5 000,00 EUR ročne. 

Po zrealizovaní projektu sa počíta s nákladmi na opravu a údržbu v hodnote cca 0,10% z ceny investície, 

t.j. predpokladané ročné náklady na opravy a údržbu budú v hodnote 1 200,00 EUR. 

Úspora prevádzkových výdavkov na opravu a údržbu z dôvodu realizácie investície je tak 3 800,00 EUR. 

 

Vzhľadom na uvedené, generuje projekt ročnú úsporu prevádzkových výdavkov na úrovni 26 267,00 EUR. 

 

Poznámka poskytovateľa 
 
Žiadateľ je povinný spotrebu energie pred a po realizácii projektu, ktorá je uvádzaná v rámci merateľného 
ukazovateľa P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti 
a P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti rozčleniť na jednotlivé formy 
energie (zemný plyn, teplo dodávané cez CZT, elektrická energia a pod.) takým spôsobom, aby sa na jednotlivé 
formy energie mohla použiť cena energie, za ktorý bola táto žiadateľom obstarávaná. Len tak je možné určiť 
finančnú hodnotu predpokladaných úspor energie. 
 
Pri tomto delení vychádza žiadateľ z údajov energetického auditu. Hodnoty energie v jej jednotlivých formách 
musia v súčte korešpondovať s hodnotami merateľných ukazovateľov a individuálne s hodnotami uvedenými 
v energetickom audite. 
 
Prípadné nepresnosti môže dôjsť k revízii výpočtov vo finančnej analýze v rámci odborného hodnotenia. 

 

Zníženie prevádzkových dotácií 

 

Vzhľadom na generovanú úsporu plánuje obec takto usporené finančné prostriedky presunúť z prevádzkových 
dotácií na energie obecného úradu do iných oblastí podporovaných z obecného rozpočtu. Prioritou je najmä 
splatenie získaného úveru na spolufinancovanie projektu (na základe nižšie rozpísaného splátkového kalendára) 
a presunutie usporených finančných prostriedkov na zabezpečenie ďalších energetických opatrení ostatných 
verejných budov v obci a podporu cestovného ruchu v obci. 
 
Miera kompenzovania dotácií na energie a ďalšie činnosti, ktoré sú výsledkom realizácie projektu, je 
100%, t.j. všetky úspory vygenerované projektom budú kompenzované znížením príslušných položiek rozpočtu 
na chod obecného úradu (najmä rozpočtovaných položiek na úhradu energií). 
 

Poznámka poskytovateľa 
 
Žiadateľ uvedie mieru kompenzovania dotácií vo finančnej analýze na hárku „Príjmy z prevádzky - úspora“ bunka 
C32. 

 
Výdavky na prevádzku 
 
V rámci projektu sa neuvažuje o zvýšení výdavkov na prevádzku obecného úradu, z dôvodu realizácie projektu. 
Investícia nevyvoláva žiadne dodatočné výdavky na prevádzku. Realizáciou projektu nedochádza k zmene 
povahy a účelu využitia budovy obecného úradu 
 
Z povahy projektu sa pozitívne efekty investície prejavujú v znížení prevádzkových výdavkov a  sú zohľadnené 
v časti „Úspory z prevádzky“. 
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Poznámka poskytovateľa 
 
Do výdavkov na prevádzku sa zahŕňajú len také peňažné výdavky, ktoré sú vyvolané priamo investíciou projektu. 
V prípade projektov, ktoré sú zamerané na obnovu už existujúcej infraštruktúry sa peňažné výdavky do finančnej 
analýzu určujú tzv. „prírastkovou metódou“, ktorá je založená na porovnaní príjmov a nákladov v scenári novej 
investície s príjmami a nákladmi v scenári bez novej investície. 
 
Príklad: 
 
Ak teda obecaný úrad pred realizáciou projektu zamestnával kuriča a realizáciou projektu nedôjde k rozšíreniu 
počtu pracovných miest pre kuriča, nie sú takéto výdavky zahrňované do finančnej analýzy. 
 
Ak by v dôsledku zrealizovanej investície došlo napr. k vytvoreniu nového pracovného miesta pre kuriča (t.j. obec 
by už zamestnávala dvoch kuričov, jeden pôvodný + jeden nový) tak potom do prevádzkových výdavkov bude 
započítaná mzda a odvody len za novoprijatého kuriča. 

Stanovenie zostatkovej hodnoty investície 

Projektovaná (ekonomická) životnosť investície ako celku je 20 rokov. 

V rámci investície budú obnovované/nahradzované len malé časti investície, t.j. majetok/zariadenia ktoré majú 
kratšiu dobu životnosti (ide o svetelné časti investície, zariadenia termoregulácie a plynový kotol). Ich 
projektovaná životnosť je 5, 10, resp. 12 rokov. 

Obnovovacie investície budú realizované vždy na konci doby životnosti v hodnotách, ako boli uvedené v časti 
„Zariadenia s kratšou životnosťou“. 
 
Projektovaná (ekonomická životnosť) investície, ako aj jej zariadení s kratšou dobou životnosti, nepresiahne 
referenčné obdobie, t.j. nepresiahne 20 rokov s výnimkou plynového kotla.  
 
Projektovaná (ekonomická) životnosť plynového kotla presahuje referenčné obdobie (z dôvodu jeho obnovy v 12 
roku), avšak samostatný ekonomický vplyv kotla generovať ďalšie úspory z prevádzky obecného úradu 
v horizonte po ukončení referenčného obdobia je zanedbateľný. 
 
Z uvedeného dôvodu nevzniká žiadna zostatková hodnota investície. 
 

Poznámka poskytovateľa 
 
V prípade, ak projektovaná (ekonomická) životnosť investície presahuje referenčné obdobie, môže vznikať 
zostatková hodnota investície, ktorú je žiadateľ povinný vyčísliť. Zostatková hodnota investície prepočítaná na 
tzv. súčasnú hodnotu môže ovplyvniť výpočet výšky poskytovaného nenávratného finančného príspevku. 
 
Príklad: 
 
Ak je projektovaná (ekonomická) životnosť investície 22 rokov (t.j. presahuje referenčné obdobie o 2 roky) 
a úspory prevádzkových výdavkov generujú čistý príjem ročne 26 267,00 EUR, potom sa zostatková hodnota 
investície vypočíta ako 2 x 26 267,00 EUR = 52 534,00 EUR. 
 
Zostatková hodnota investície sa uvádza v hárku „Peňažné toky“ na riadku 47 v stĺpci, ktorý zodpovedá 
poslednému roku referenčného obdobia. 
 
Zohľadnenie súčasnej hodnoty investície pre výpočet nenávratného finančného príspevku vykoná finančná 
analýza automaticky, t.j. žiadateľ zadáva zostatkovú hodnotu v stálych cenách (uvedie hodnotu 52 534,00 EUR). 
 
Vplyv kompenzácie prevádzkových dotácií na výšku zostatkovej hodnoty investície 
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V prípade, ak sa žiadateľ rozhodol kompenzovať úspory generované projektom znížením prevádzkových dotácií, 
uvádza zostatkovú hodnotu v riadku 47 v stĺpci, ktorý zodpovedá poslednému roku referenčného obdobia, 
len v zodpovedajúcej výške podľa miery kompenzácie. Mieru tejto kompenzácie uvádza žiadateľ na hárku „Príjmy 
z prevádzky - úspora“ v bunke C32. 
 
Ak sa žiadateľ rozhodol kompenzovať prevádzkové úspory vo výške 100% zostatková hodnota sa do finančnej 
analýzy neuvádza. Ak žiadateľ kompenzuje prevádzkové úspory vo výške napr. 60%, uvádza sa zostatková 
hodnota investície do finančnej analýzy v hodnote 40% vypočítanej zostatkovej hodnoty investície, 
t.j. 40% z 52 534,00 EUR. 
 
Ak, zostatková hodnota investície nie je tvorená len čistými príjmami súvisiacimi s úsporou energií, kompenzácia 
prevádzkových dotácií sa primerane týka len tej časti zostatkovej hodnoty investície, ktorá je generovaná 
prostredníctvom úspor. 
 
V prípade, ak je projektovaná životnosť investície dlhšia ako je referenčné obdobie, na ktoré sa investícia 
počíta, je žiadateľ v tejto časti povinný rozpísať spôsob určenia zostatkovej hodnoty investície v stálych 
cenách. 

 
Zabezpečenie spolufinancovania projektu a finančné zabezpečenie udržateľnosti projektu 
 
Spolufinancovanie projektu 
 
Obec plánuje zabezpečiť spolufinancovanie projektu čiastočne z vlastných a čiastočne z úverových zdrojov. 
Celková potreba spolufinancovania projektu je: 62 640,76 EUR 
 
z toho:   50 000,00 EUR ( úverové  zdroje) 

12 640,00 EUR (vlastné zdroje). 
 
Úverové zdroje získa obec z komerčnej banky za nasledovných podmienok: 
 
Výška úveru:  50 000 EUR 
Výška úroku: 7% p.a. 
Doba splatnosti: 5 rokov (60 mesiacov) 
Anuitná splátka: áno 
 
Výška mesačnej splátky počas celej doby splácania:  990,06 EUR 
Výška ročných splátok počas doby splácania: 11 880,72 EUR 
 
Ročné splátky istiny a úroku uvádza splátkový kalendár banky nasledovne: 
 

Rok Splátka úveru Splátka istiny Splátka úroku 

1. rok 11 880,72 8 654,90 3 225,82 

2. rok 11 880,72 9 280,56 2 600,16 

3. rok 11 880,72 9 951,45 1 929,27 

4. rok 11 880,72 10 670,85 1 209,87 

5. rok 11 880,72 11 442,24 438,48 

Spolu 59 403,60 50 000,00 9 403,60 

 
Finančná udržateľnosť projektu 
 
Výsledkom finančnej analýzy je kladný cash-flow, ktorý preukazuje, že realizáciou projektu dôjde k posilneniu 
schopností obce udržať výsledky projektu a udržať prevádzku obecného úradu počas celého referenčného 
obdobia. 
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Najlepšia garancia a preukázanie dlhodobej finančnej udržateľnosti výsledkov projektu vyplýva z charakteru 
investície, ktorej realizácia umožňuje znížiť náklady na prevádzku obecného úradu a udržať verejné financie 
pri prevádzkovaní obecného úradu v optimálnej výške. 
 

Poznámka poskytovateľa 
 
Ak žiadateľ nie je platcom DPH udávajú sa všetky údaje vstupujúce do finančnej analýzy (hodnota investície, 
príjmy a výdavky) vrátane DPH. V opačnom prípade sa udávajú všetky výdavky bez DPH. 

 


