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Materiál obsahuje: 

Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Kameničná za rok 2018 a 2019 

 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 hlavný kontrolór predkladá obecnému 

zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly.   

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

Berie na vedomie 

1. Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Kameničná za rok 2018 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Kameničná  

za rok 2018 a 2019 

 

Predmet kontroly: kontrola stavu a vývoja dlhu obce Kameničná podľa § 17 ods. 15 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy“)  

Cieľ kontroly: overiť, či sú dodržiavané pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa § 17 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Povinná osoba: Obec Kameničná 

Kontrolované obdobie: rok 2018 a rok 2019  

Termín vykonania kontroly: od 01.01.2020 do 28.02.2020 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.  

 

Použitá legislatíva ku kontrole:  

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ,  

 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kameničná.  

 

Teoretické východiská 

 

Vzhľadom na obmedzené vlastné zdroje používa obec na svoj rozvoj častokrát návratné zdroje 

financovania. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú to 

prijaté úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, zmenky a komunálne obligácie vydané 

obcou. V prípade obcí sú prijímané predovšetkým vo forme bankových úverov a investičných 

dodávateľských úverov. Návratné zdroje financovania je možné použiť len na kapitálové 

výdavky. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu  

v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za 

podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. 

Celkovú sumu dlhu obce predstavuje súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín 

návratných zdrojov financovania, z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských 

záväzkov obce.  

Výnimky, ktoré sa pre potreby sledovania 60%-ho kritéria z celkovej sumy dlhu obce 

odpočítavajú: 

 záväzky z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 

 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo 

výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 

nájomné byty 

 záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu 

 záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia 

 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 a orgánom podľa 

osobitného predpisu, to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s 

osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku. 

V zmysle usmernenia Finančného riaditeľstva SR sa do celkovej sumy dlhu obce 

započítavajú záväzky z investičných dodávateľských úverov, ale nie dodávateľské úvery. 

Investičný dodávateľský úver je dlhodobý, financuje obstaranie dlhodobého majetku, existuje 

istina a je dohodnuté úročenie. Ak nie sú splnené obidve podmienky (istina a úročenie), 

nevstupuje tento záväzok do celkovej sumy dlhu. 

 

Výpočet limitu dlhu: 

Celková suma dlhu / skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka x 100 = 

max. 60%. 

 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec 

sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa odseku 6. Ak celková suma 

dlhu obce dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 

obec je povinná prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie 

celkovej sumy dlhu obce.  

Aj napriek zákonom stanovenému limitu celkovej sumy dlhu obce na úrovni maximálne 60% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka je obec povinná pri dlhu nad 50% prijímať 

opatrenia s cieľom znížiť celkovú sumu dlhu obce. Tieto opatrenia sú 

definované v § 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania, ods. 10, 11, 13 zákona  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nasledovne: 

 10) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50% a nedosiahne 58%, starosta 

obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť 

zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom 

opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce   do 

15 dní odo dňa jej predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie obecnému 

zastupiteľstvu  je povinný starosta obce  túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií. 

 (11) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 58% a nedosiahne 60%, okrem 

realizácie postupov podľa odseku 10, obec  je povinná do konca rozpočtového roka vykonať 

také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový 

rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), pričom schodok 

rozpočtu obce  môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného 

predpisu (napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) 

nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce môže vzniknúť rovnako z dôvodu 

použitia prostriedkov peňažných fondov obce.  



 (12) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 60% a viac, okrem realizácie 

postupov podľa odsekov 10 a 11, obec je povinná uplatňovať postupy podľa osobitného 

predpisu (čl. 6 ústavného zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení 

neskorších predpisov). Pokuta za prekročenie dlhu (čl. 6 ústavného zákona č.493/2011Z. z. o 

rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov) sa ukladá z podielu celkovej sumy 

dlhu obce  podľa odsekov 7 a 8 sa nezapočítavajú záväzky z prijatia návratných zdrojov 

financovania podľa §19 ods. 25 (záväzky prijímané v čase nútenej správy po predchádzajúcom 

písomnom súhlase núteného správu na splácanie záväzkov)a záväzky obce v nútenej správe. Ak 

sa medziročne podiel dlhu obce na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho 

rozpočtového roka zvýši, pokuta za prekročenie dlhu (čl. 6 ústavného zákona č.493/2011 Z. z. 

o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov) sa uloží vo výške 5% z tohto 

medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu sa neukladá, ak nepresiahne 40 eur.  

 (13) Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje na obdobie 24 

mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (čl. 5 

ods. 11 a 12 a čl. 12 ods. 10 a 11 ústavného zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti v znení neskorších predpisov). 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj 

dlhu obce. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (t. j. ak celková 

suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka) 

je hlavný kontrolór  povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. 

 

Vývoj dlhu Obce Kameničná pre roky 2018 a 2019 

 

Prehľad o stave záväzkov obce Kameničná  

 

P.č. Text 

zostatok  

k 31.12.2017 v eur 

zostatok  

k 31.12.2018 v Eur 

zostatok  

k 31.12.2019 v Eur 

1. 

záväzky po lehote 

splatnosti 0,00 0,00 9 045,49 

2. Úvery zo ŠFRB 1 150 559,28 1 110 330,87 1 069 598,27 

3.  

bankové úvery a 

výpomoci 353 910,44 107 841,24 88 041,24 

  spolu 1 504 469,72 1 218 172,11 1 166 685,00 
Zdroj: výkazy FIN 6-04 

 

Skutočné bežné príjmy Obce Kameničná k 31.12.2017 ...............  687 726,43 Eur 

Skutočné bežné príjmy Obce Kameničná k 31.12.2018 ...............  765 263,18 Eur 

 

Suma dlhu obce Kameničná pre potreby sledovania 60%-ho kritéria 
 

Celková suma dlhu obce 

k 31.12.2017 

v eur 

k 31.12.2018 

v eur 

k 31.12.2019 

v eur 

Zostatok istiny z bankových úverov 

(bez ŠFRB) 353 910,44 107 841,24 88 041,24 
Zdroj: výkazy FIN 6-04 



Zákonná podmienka v zmysle ustanovenia § 17 ods. 12 zákona č.583/2004 Z. z.  

 

Bežné príjmy   Podmienka § 17 ods.6 písm. a) 

Suma dlhu/bežné 

príjmy*100 

k 31.12.2017: 687 726,43 eur 60%= 412 635,85 eur K 31.12.2018:     15,68% 

k 31.12.2018: 765 263,18 eur 60%= 459 157,90 eur K 31.12. 2019:     11,50%  

 

 

Záver 

 

Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31.12.2018 a k 31.12.2019 v zmysle § 17 ods. 15 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa podkladov z účtovníctva Obce 

Kameničná konštatujem, že celková suma dlhu Obce Kameničná k 31.12.2018 a k 31.12.2019 

je v súlade so zákonnou podmienkou podľa § 17 ods. 10 (50%) a 12 (60%) zákona č.583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.   

Kontrolou bol zistený klesajúci vývoj dlhu a súlad s preverovanými rozpočtovými pravidlami 

ustanovenými v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Dátum vyhotovenia správy: 28.02.2020 

 

           ................................... 

   JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

      hlavná kontrolórka obce Kameničná 


