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Táto analýza hĺbkovo pojednáva o ratingu 
mesta Spišská Nová Ves a odporúča sa čítať 
ju v spojitosti s najaktuálnejšími 
relevantnými ratingovými informáciami, 
ktoré je možné nájsť na stránkach 
spoločnosti Moody's. Kliknutím sem sa 
zobrazí odkaz. 

Mesto Spišská Nová Ves 
Slovenská republika  

Udelený rating 

Kategória Rating Moody's 

Výhľad Stabilný 

Národný rating subjektu Aa2.sk 

Základné ukazovatele 

(k 31. decembru) 2010 2011 2012 2013 2014 

Čistý priamy a nepriamy dlh/prevádzkové príjmy (%) 24,6 22,6 19,2 17,9 20,6 

Splátky úrokov/prevádzkové príjmy (%) 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 

Hrubý prevádzkový výsledok/prevádzkové príjmy (%) 8,6 4,8 6,1 2,0 4,8 

Finančný prebytok (deficit)/celkové príjmy (%) -12,1 -7,2 2,9 1,6 5,8 

Vlastné príjmy/prevádzkové príjmy (%) [1]  29,9 27,0 29,2 31,6 29,8 

Miera samofinancovania 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 

Kapitálové výdavky/celkové výdavky (%) 29,0 33,8 24,4 4,6 8,7 

[1] Vlastné príjmy = vlastné dane + nedaňové príjmy 

Zdôvodnenie ratingu 

Národný rating mesta Spišská Nová Ves Aa2.sk zohľadňuje jeho pomerne nízku zadlženosť 
a obozretný prístup k investíciám, ktorý sa odráža vo vyrovnanom hospodárení mesta pred 
financovaním za posledné tri roky.  

Rating je však obmedzený slabými prevádzkovými prebytkami mesta, ktoré len tesne pokrývajú 
dlhovú službu, a z nich vyplývajúcou nízkou schopnosťou mesta financovať svoje kapitálové 
výdavky. Rating zohľadňuje aj inštitucionálny rámec, v ktorom samosprávy na Slovensku pôsobia a 
ktorý poskytuje mestu len obmedzené možnosti ovplyvniť svoje prevádzkové príjmy a výdavky.  

 

http://www.moodys.com/cust/se.asp?sQ=809317851&s=5
http://www.moodys.com/cust/se.asp?sQ=809317851&s=5
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Silné stránky 

» Obozretný prístup k investíciám pomáha udržať vyrovnané rozpočty.  

» Pomerne nízka úroveň zadlženia. 

Slabé stránky 

» Nízke prevádzkové prebytky len tesne pokrývajú dlhovú službu a dávajú mestu len obmedzenú 
schopnosť financovania kapitálových výdavkov. 

Ratingový výhľad 

Ratingový výhľad je stabilný. 

Čo by mohlo zmeniť rating – NAHOR 

Výrazné a udržateľné posilnenie prevádzkových prebytkov a hotovostných rezerv mesta a pokles zadlženosti 
mesta by mohli mať pozitívny vplyv na jeho rating. 

Čo by mohlo zmeniť rating – NADOL 

Výraznejšie zvýšenie zadlženosti a dlhovej služby mesta pri pretrvávajúcich nízkych prevádzkových 
prebytkoch nepokrývajúcich ročné splátky istiny by malo negatívny vplyv na rating. 

Podrobné zdôvodnenie ratingu 

Rating pridelený Spišskej Novej Vsi je kombináciou (1) základného hodnotenia bonity (Baseline Credit 
Assesment, BCA) subjektu na úrovni Baa1 a (2) nízkej pravdepodobnosti podpory zo strany vlády v záujme 
predchádzania akútnemu nedostatku likvidity. 

Základné hodnotenie bonity 

OBOZRETNÝ PRÍSTUP K INVESTÍCIÁM POMÁHA UDRŽAŤ VYROVNANÉ ROZPOČTY  

Pokles investičnej aktivity Spišskej Novej Vsi z priemernej úrovne 29 % v rokoch 2010 až 2012 na 4,8 % 
a 8,7 % celkových výdavkov v rokoch 2013 a 2014 výrazne prispel k udržaniu rozpočtových prebytkov (pred 
finančnými operáciami). V roku 2013 bol prebytok rozpočtu na úrovni 1,6 % celkových príjmov a v roku 
2014 dokonca 5,8 %, kedy bol okrem miernych investičných výdavkov podporený najmä predajom majetku 
realizovaným pred koncom roka.  

Prebytkové hospodárenie viedlo aj k posilneniu finančných rezerv mesta na 15 % prevádzkových príjmov 
v roku 2014 z 5,4 % a 5,3 % v rokoch 2013 a 2012. Finančné prostriedky z rezervného fondu mesta sa budú 
čerpať na pokrytie investičných výdavkov, ktoré by mali v roku 2015 dosiahnuť takmer 8 % celkových 
výdavkov. K hlavným prioritám v roku 2015 patrí najmä pokračovanie v rekonštrukciách materských škôl, 
miestnych komunikácií a vykurovacích rozvodov. Dá sa tak predpokladať, že pokiaľ nedôjde k lepšiemu ako 
očakávanému plneniu podielovej dane, hospodárenie bude v tomto roku mierne schodkové. Finančné 
rezervy by nemali ku koncu roka 2015 klesnúť pod 6 % prevádzkových príjmov, čo je pomerne dostatočná 
výška predstavujúca 1,3-násobok ročnej obsluhy dlhu. Napriek pomerne napätému rozpočtu v posledných 
rokoch mesto nemalo doteraz problém s likviditou v priebehu roka a nevyužilo žiadne krátkodobé úvery.  

POMERNE NÍZKA ÚROVEŇ ZADLŽENIA 

V priebehu roka 2014 Spišská Nová Ves čerpala úvery vo výške takmer 7 % prevádzkových príjmov, ktoré 
pokryli väčšinu jej investícií. To viedlo k miernemu nárastu čistého priameho a nepriameho dlhu na 20,6 % 

Táto publikácia neoznamuje zmenu 
ratingu. Všetky publikácie 
odkazujúce sa na ratingové 
hodnotenie sú k dispozícii na 
stránkach www.moodys.com 
v profile každého subjektu pod 
záložkou „ratings“. Posledná zmena 
ratingu a história zmien je tiež 
zverejnená na týchto stránkach. 

 

http://www.moodys.com/
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prevádzkových príjmov zo 17,9 % zaznamenaných v roku 2013. V roku 2015 mesto neplánuje ďalšie čerpanie 
úverov, čo by malo zaistiť pokles zadlženosti pod 20 % prevádzkových príjmov. Po roku 2015 sa bude vývoj 
zadlženosti odvíjať od dostupných zdrojov financovania kapitálových výdavkov, hlavne od výšky 
prevádzkových prebytkov. 

Celkový dlh mesta Spišská Nová Ves ku koncu roka 2014 pozostával zo šiestich investičných úverov 
a jedného úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania. Investičné úvery, ktoré predstavujú 95 % celkového 
dlhu mesta, majú dlhodobú splatnosť, pohyblivé úrokové sadzby a ich istina sa spláca postupne. Všetky 
úvery sú denominované v eurách. Mesto nemá žiadne nepriame dlhy. 

Zadlženosť Spišskej Novej Vsi je dlhodobo pomerne stabilná (priemerne 21 % prevádzkových príjmov 
v rokoch 2010 --- 2014) a hlboko pod priemerom slovenských mestských samospráv (38 % prevádzkových 
príjmov v roku 2014). V pomere k súčasnej dlhovej kapacite mesta by však výraznejší nárast zadlženosti 
a dlhovej služby podľa Moody’s mohol vytvoriť značný tlak na rozpočet mesta. 

Nízké prevádzkové prebytky len tesne pokrÝvajÚ dlhovÚ sluŽbu  
Spišská Nová Ves dosiahla v roku 2014 hrubý prevádzkový výsledok (HPV) 4,8 % prevádzkových príjmov, čo 
predstavuje nárast z historicky najnižšej úrovne 2 % v roku 2013. Hlavným dôvodom posilnenia HPV bol 3 % 
nárast prevádzkových príjmov podporený rastom podielovej dane medziročne o 6,5 % v dôsledku úpravy 
podielu miest a obcí na výbere DPFO, ktorý sa zvýšil na 67 % zo 65,4 %. Navyše mesto udržalo medziročne 
stabilné prevádzkové výdavky napriek rastúcim mzdovým nákladom v oblasti originálnych kompetencií v 
školstve. 

V roku 2015 predpokladáme, že sa prevádzkové prebytky Spišskej Novej Vsi udržia na stále pomerne nízkej 
úrovni 4 % až 5 % prevádzkových príjmov. Daňové príjmy obcí budú do konca roka 2015 profitovať 
z ďalšieho zvýšenia podielu miest a obcí na výbere DPFO na 68,5 % a akcelerácie hospodárskeho rastu 
a klesajúcej miery nezamestnanosti. Rast prevádzkových príjmov by tak mal prekročiť očakávaný nárast na 
strane bežných výdavkov, respektíve mzdových nákladov a výdavkov na nákup služieb.  

Podiel miest a obcí na výbere DPFO sa podľa plánu ústrednej vlády v roku 2016 ďalej zvýši na cieľovú úroveň 
70 %, čím by sa mali --- pokiaľ mesto udrží kontrolu nad svojimi prevádzkovými výdavkami --- prevádzkové 
výsledky Spišskej Novej Vsi dostať na úroveň pohodlne pokrývajúcu dlhovú službu, čo je jeden 
z najdôležitejších faktorov nášho ratingového hodnotenia. V posledných dvoch rokoch dosahovali splátky 
istiny Spišskej Novej Vsi úroveň okolo 3 % prevádzkových príjmov a v roku 2013 tak boli vyššie než 
prevádzkový výsledok. V roku 2015 pokryje prevádzkový výsledok splátky istiny, ktoré dosiahnu takmer 4 % 
prevádzkových príjmov, len veľmi tesne. Pri súčasnej výške a štruktúre dlhu by sa však splátky istiny mali 
v strednodobom výhľade dostať pod 3 % prevádzkových príjmov a spolu s rastom podielových daní by sa 
malo znížiť zaťaženie rozpočtu mesta. Oživenie prevádzkových výsledkov by mohlo v nasledujúcich dvoch 
rokoch posilniť aj veľmi obmedzenú schopnosť mesta samofinancovať investičné potreby bez nutnosti 
využitia nových úverov a tiež rozšíriť možnosť vyčleniť dostatočný objem prostriedkov na spolufinancovanie 
projektov podporovaných z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu.  

Posúdenie mimoriadnej podpory 

Nízka pravdepodobnosť mimoriadnej podpory zo strany vlády odráža hodnotenie agentúry Moody's 
zohľadňujúce doterajšie správanie vlády, ktorá nezabránila finančnému kolapsu slovenských municipalít a 
miernu úroveň dohľadu nad miestnou samosprávou implementovaného slovenskou vládou. Riziko, 
že by v súvislosti s hospodárením miest a obcí mohlo dôjsť k poškodeniu reputácie centrálnej vlády, je veľmi 
mierne. Je to tak v dôsledku nízkeho podielu dlhu mestských samospráv na celkovom verejnom dlhu 
Slovenskej republiky, ale aj s prihliadnutím na štruktúru dlhu, ktorú tvoria hlavne bankové úvery. 
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Výsledky z tabuľky základného hodnotenia bonity (BCA) 

V prípade Spišskej Novej Vsi je BCA vygenerované maticou na úrovni baa3, blízko BCA baa1 prideleného 
ratingovým výborom. Maticou vygenerované BCA na úrovni baa2 odráža (1) skóre individuálneho rizika na 
úrovni 4 (pozri nižšie) na stupnici od 1 do 9, kde 1 predstavuje najlepšiu relatívnu úverovú kvalitu a 
9 najslabšiu; a (2) systémové riziko na úrovni A2, ktoré reflektuje rating štátu (A2 stabilný).  

Tabuľka BCA, ktorá generuje predpokladané základné hodnotenie bonity na základe súboru kvalitatívnych a 
kvantitatívnych úverových metrík, je nástrojom používaným ratingovým výborom na hodnotenie kvality 
úverov regionálnych a miestnych samospráv. Úverové metriky zaznamenané v tabuľke poskytujú dobrú 
štatistickú mieru bonity jednotlivých subjektov, pričom vo všeobecnosti platí, že pri subjektoch s najlepším 
hodnotením BCA sa dá očakávať udelenie vyššieho ratingu. Samozrejme, odhadované BCA vygenerované 
v tabuľke nenahrádzajú výrok ratingového výboru ohľadom individuálnych základných hodnotení bonity, ani 
nie sú maticou na automatické priradenie alebo zmenu týchto hodnotení. Okrem toho sú výsledky 
obmedzené v tom, že sú orientované do minulosti, pretože používajú historické údaje, zatiaľ čo naše 
hodnotenia sú orientované na budúcnosť hodnoteného subjektu. Obmedzený počet premenných v tabuľke 
navyše nemôže plne zachytiť šírku a hĺbku našej analýzy. 

O ratingoch Moody’s miestnej a regionálnej samosprávy 

Národné a globálne ratingové stupnice 

Národné ratingové stupnice Moody’s (NRS) sú vyjadrením relatívnej bonity emitentov a emisií príslušnej 
krajiny, a tým umožňujú účastníkom trhu lepšie rozlíšiť relatívne riziká. NRS sa odlišujú od globálnej 
ratingovej stupnice v tom, že nie sú navzájom porovnateľné v celom spektre hodnotených subjektov 
agentúrou Moody’s. Národné ratingy sú navzájom porovnateľné len v rámci jednej krajiny. NRS sú 
označované indexom „.nn“, ktorý naznačuje príslušnosť k relevantnej krajine, ako je to pri indexe „.za“ pre 
Južnú Afriku. Bližšie informácie o prístupe Moody’s k národným ratingovým stupniciam sú zverejnené 
v publikácii „Mapping Moody’s National Scale Ratings to Global Scale Ratings“, vydanej v júni 2014.  

Globálna ratingová stupnica Moody’s pre emitentov a emisie dovoľuje investorom porovnávať bonitu 
jednotlivých emitentov/emisií s ostatnými na celom svete, a nie iba v rámci jednej krajiny. Takisto zahŕňa 
všetky riziká spojené s touto krajinou vrátane potenciálnej nestability národnej ekonomiky. 

Základné hodnotenie bonity (BCA) 

Základné hodnotenie bonity (Baseline credit assesment – BCA) zodpovedá vlastnej finančnej sile danej 
samosprávy bez zohľadnenia mimoriadnych dotácií alebo transferov od podporujúcej vlády (štátu). Zmluvné 
vzťahy a akékoľvek pravidelné dotačné vzťahy so štátom sú zohľadnené v BCA, a preto ju považujeme za 
súčasť hodnotenia vlastnej finančnej sily danej samosprávy.  

Stupne BCA sú vyjadrené v alfanumerickom formáte s malými písmenami, ktoré súhlasia s alfanumerickými 
stupňami globálnej ratingovej stupnice.   

Mimoriadna podpora 

Mimoriadna podpora sa definuje ako postup, ktorý realizuje podporujúca vláda, aby zabránila platobnej 
neschopnosti zo strany regionálnej alebo miestnej samosprávy a môže nadobúdať rôzne formy – od 
formálnych záruk cez priamu finančnú podporu až po sprostredkovanie jednaní s veriteľmi, ktoré by umožnili 
prístup k potrebným finančným prostriedkom. Mimoriadna podpora sa označuje ako „nízka“ (0 – 30 %), 
„stredná“ (31 – 50 %),  „silná“ (51 – 70 %), „vysoká“ (71 – 90 %) alebo „veľmi vysoká“ (91 – 100 %). 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_171508
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Faktory ratingu 

Mesto Spišská Nová Ves 

Základné úverové hodnotenie 
Bodovacia karta Body  Hodnota 

Váha 
sub-faktorov  

Sub- 
faktory spolu 

Váha  
faktora  Spolu 

Faktor 1: Ekonomická základňa       

Regionálne HDP na obyvateľa/celoštátne HDP na 
obyvateľa 9 78,16 70% 

6,6 20 % 1,32 
Volatilita ekonomiky  1   30% 

Faktor 2: Inštitucionálny rámec             

Legislatíva 5   50% 
6 20 % 1,20 

Fiškálna flexibilita 7   50% 

Faktor 3: Finančná výkonnosť a profil zadlženosti             

Hrubý prevádzkový výsledok/prevádzkové príjmy (%) 5 4,19 12.5% 

2 30 % 0,60 

Úrokové platby/prevádzkové príjmy (%) 1 0,41 12.5% 

Likvidita 1   25% 

Čistý priamy a nepriamy dlh/prevádzkové príjmy (%) 1 20,60 25% 

Krátkodobý priamy dlh/priamy dlh (%) 3 19,30 25% 

Faktor 4: Správa a manažment mesta             

Správa rizík a finančné riadenie 5     

5 30 % 1,50 Riadenie investícií a dlhu 5     

Transparentnosť a úroveň výkazníctva 1     

Posúdenie individuálneho rizika      4,62(5) 

Posúdenie systematického rizika       A2 

Navrhované základné úverové hodnotenie       baa3 
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Finančné ukazovatele 

Mesto Spišská Nová Ves 

v miliónoch EUR 
2010  
skut % 

2011  
skut. % 

2012 
skut. % 

2013 
skut. % 

2014 
skut. % 

Finančné ukazovatele           

Príjmy celkové [1] 29,654  32,882  31,277  25,197  27,576  

Výdavky celkové [2] 33,237  35,250  30,362  24,788  25,969  

Bežné príjmy           

Daňové príjmy 12,833 49,7 12,866 52,4 12,706 52,0 11,838 49,1 12,399 49,8 

Podielová daň (DPFO) 10,180 39,4 10,259 41,8 9,819 40,2 8,921 37,0 9,500 38,2 

Miestne dane 2,654 10,3 2,607 10,6 2,887 11,8 2,917 12,1 2,899 11,6 

   Daň z nehnuteľností 1,404 5,4 1,372 5,6 1,602 6,6 1,641 6,8 1,608 6,5 

   Ostatné miestne dane 0,232 0,9 0,230 0,9 0,248 1,0 0,241 1,0 0,225 0,9 

   Poplatok za komunálny odpad 1,017 3,9 1,006 4,1 1,038 4,2 1,035 4,3 1,066 4,3 

Prijaté bežné transfery a dotácie 7,931 30,7 7,651 31,2 7,481 30,6 7,581 31,4 7,975 32,0 

Ostatné 5,056 19,6 4,023 16,4 4,260 17,4 4,706 19,5 4,522 18,2 

Prevádzkové príjmy spolu 25,821 100,0 24,540 100,0 24,447 100,0 24,126 100,0 24,897 100,0 

Bežné výdavky             

Mzdové a ostatné osobné výdavky 2,222 9,4 2,450 10,5 2,531 11,0 2,605 11,0 2,759 11,6 

Výdavky na tovary a služby 5,103 21,6 5,202 22,3 4,491 19,6 4,884 20,7 4,730 20,0 

Poskytnuté bežné dotácie a transfery 16,213 68,7 15,546 66,6 15,811 68,9 16,046 67,9 16,115 68,0 

Splátky úrokov 0,068 0,3 0,154 0,7 0,130 0,6 0,107 0,5 0,105 0,4 

Prevádzkové výdavky spolu  23,606 100,0 23,352 100,0 22,962 100,0 23,642 100,0 23,710 100,0 

           

Primárny prevádzkový výsledok [3] 2,283  1,342  1,615  0,591  1,292  

Hrubý prevádzkový výsledok [4] 2,215  1,188  1,485  0,484  1,187  

Čistý prevádzkový výsledok [5] 1,632  0,262  0,595  -0,316  0,367  
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Mesto Spišská Nová Ves 

v miliónoch EUR 
2010  
skut % 

2011  
skut. % 

2012 
skut. % 

2013 
skut. % 

2014 
skut. % 

Kapitálové príjmy           

Predaj majetku 0,464 12,1 2,001 24,0 0,119 1,7 0,699 65,3 2,520 94,1 

Predaj majetkových práv a podielov  0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,100 9,3 0,100 3,7 

Prijaté investičné dotácie 3,321 86,6 6,341 76,0 6,611 96,8 0,272 25,4 0,058 2,2 

Ostatné 0,048 1,3 0,000 0,0 0,101 1,5 0,000 0,0 0,000 0,0 

Kapitálové príjmy spolu 3,833 100,0 8,342 100,0 6,831 100,0 1,071 100,0 2,679 100,0 

Kapitálové výdavky           

Investície 9,513 98,8 11,773 98,9 7,397 100,0 1,058 92,3 2,138 94,6 

Nákup majetkových práv a podielov  0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,021 0,9 

Poskytnuté kapitálové dotácie a transfery 0,118 1,2 0,125 1,1 0,002 0,0 0,088 7,7 0,101 4,5 

Ostatné 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Kapitálové výdavky spolu  9,631 100,0 11,898 100,0 7,400 100,0 1,146 100,0 2,260 100,0 

           

Výsledok kapitálového rozpočtu -5,798  -3,556  -0,569  -0,075  0,419  

           

Finančný deficit / prebytok [6] -3,583  -2,368  0,915  0,409  1,606  

           

Ukazovatele zadlženosti           

Vývoj zadlženosti           

Prijaté úvery a pôžičky 3,270  0,164  0,000  0,412  1,633  

Splátky istiny 0,583  0,925  0,889  0,800  0,820  

           

Zmena zadlženia 2,687  -0,761  -0,889  -0,387  0,813  

           

Celkový výsledok hospodárenia  -0,896  -3,129  0,026  0,022  2,419  

           

Celková výška dlhu           

Priamy dlh 6,342 100,0 5,557 100,0 4,697 100,0 4,310 100,0 5,123 100,0 

   krátkodobý 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

   dlhodobý 6,342 100,0 5,557 100,0 4,697 100,0 4,310 100,0 5,123 100,0 

Nepriamy dlh[7] 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

           

Celkový priamy a nepriamy dlh 6,342 100,0 5,557 100,0 4,697 100,0 4,310 100,0 5,123 100,0 

             

Čistý priamy a nepriamy dlh 6,342 100,0 5,557 100,0 4,697 100,0 4,310 100,0 5,123 100,0 
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Mesto Spišská Nová Ves          

 
2010  
skut.  

2011  
skut.  

2012  
skut.  

2013  
skut.  

2014  
skut. 

Základné ukazovatele          

Celkový rozpočet          

Miera rastu celkových príjmov [1] (%) 19,5  10,9  -4,9  -19,4  9,4 

Miera rastu celkových výdavkov [2] (%) 11,5  6,1  -13,9  -18,4  4,8 

Celkové príjmy na obyvateľa (v tis. EUR) 0,8  0,9  0,8  0,7  0,7 

Celkové výdavky na obyvateľa (v tis. EUR) 0,9  0,9  0,8  0,7  0,7 

Celkové daňové príjmy / celkové príjmy (%) 43,3  39,1  40,6  47,0  45,0 

Celkové prijaté dotácie / celkové príjmy (%) 61,1  54,5  55,3  65,5  63,4 

Celkové poskytnuté dotácie / celkové výdavky (%) 49,1  44,5  52,1  65,1  62,4 

Finančný deficit/ prebytok ako % celkových príjmov -12,1  -7,2  2,9  1,6  5,8 

Prevádzkový rozpočet          

Prevádzkové príjmy / celkové príjmy (%) 87,1  74,6  78,2  95,7  90,3 

Prevádzkové výdavky / celkové výdavky (%) 71,0  66,2  75,6  95,4  91,3 

Celkové daňové príjmy / prevádzkové príjmy (%) 49,7  52,4  52,0  49,1  49,8 

Prijaté bežné dotácie / prevádzkové príjmy (%) 70,1  73,0  70,8  68,4  70,2 

Poplatky / prevádzkové príjmy (%) 3,1  2,9  3,8  4,2  3,9 

Poskytnuté bežné dotácie / prevádzkové výdavky (%) 68,7  66,6  68,9  67,9  68,0 

Prevádzkový výsledok bez dlhovej služby /  
prevádzkové príjmy (%) 

8,8  5,5  6,6  2,5  5,2 

Hrubý prevádzkový výsledok / prevádzkové príjmy (%) 8,6  4,8  6,1  2,0  4,8 

Čistý prevádzkový výsledok / prevádzkové príjmy (%) 6,3  1,1  2,4  -1,3  1,5 

Kapitálový rozpočet          

Kapitálové príjmy / celkové príjmy (%) 12,9  25,4  21,8  4,3  9,7 

Kapitálové výdavky / celkové výdavky (%) 29,0  33,8  24,4  4,6  8,7 

Prijaté kapitálové dotácie / kapitálové príjmy (%) 86,6  76,0  96,8  25,4  2,2 

Čistý prevádzkový výsledok / kapitálové výdavky (%) 16,9  2,2  8,0  -27,6  16,2 

Zadlženosť          

Miera rastu čistého celkového dlhu (%) 73,2  -12,4  -15,5  -8,2  18,9 

Čistý celkový dlh na obyvateľa (tis. EUR) 0,2  0,1  0,1  0,1  0,1 

Čistý celkový dlh / prevádzkové príjmy (%) 24,6  22,6  19,2  17,9  20,6 

Čistý celkový dlh / hrubý prevádzkový výsledok (v rokoch) 3  5  3  9  4 

Splátky úrokov / prevádzkové príjmy (%) 0,3  0,6  0,5  0,4  0,4 

Dlhová služba / prevádzkové príjmy (%) 2,5  4,4  4,2  3,8  3,7 

[1] Bez prijatých úverov      
[2] Bez splátok istiny     
[3] Pred splátkami istiny a úrokov    
[4] Po splátkach úrokov a pred splátkami istiny   
[5] Po splátkach istiny a úrokov    
[6] Finančný deficit / prebytok pred zmenou zadlženia  
[7] Iné formy dlhu (záruky, lízing, PPP projekty, dlhodobé záväzky...) 
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Súvisiace dokumenty spoločnosti Moody’s 

Metodológie: 
» Regional and Local Governments, január 2013 (147779) 

Správu je možné otvoriť kliknutím na príslušný odkaz. Všetky informácie sú aktuálne k dátumu publikovania príslušnej správy, 
pričom dostupná môže byť aktuálnejšia verzia. Nie všetci klienti majú prístup k všetkým správam. 
 
 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_147779
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http://www.moodys.com/

	Udelený rating
	Základné ukazovatele
	Zdôvodnenie ratingu
	Silné stránky
	Slabé stránky
	Ratingový výhľad
	Čo by mohlo zmeniť rating – NAHOR
	Čo by mohlo zmeniť rating – NADOL

	Podrobné zdôvodnenie ratingu
	Základné hodnotenie bonity
	Nízké prevádzkové prebytky len tesne pokrÝvajÚ dlhovÚ sluŽbu

	Posúdenie mimoriadnej podpory

	Výsledky z tabuľky základného hodnotenia bonity (BCA)
	O ratingoch Moody’s miestnej a regionálnej samosprávy
	Národné a globálne ratingové stupnice
	Mimoriadna podpora

	Faktory ratingu
	Finančné ukazovatele
	Súvisiace dokumenty spoločnosti Moody’s
	Metodológie:


