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Hlavný kontrolór Obce Stráža 

 
 

Stanovisko  
hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2011 

a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013  
 
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)  
 

p r e d k l a d á m 
 
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a k  
rozpočtu obce na rok 2011: 
 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a k  rozpočtu 
obce na rok 2011 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého 
návrhu viacročného rozpočtu na roky 2011 – 2013 a  rozpočtu na rok 2011, ktorý bol 
spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
 
 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a  schváleného rozpočtu obce na rok 2011 
(ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  
 
1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p.  
 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 
• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného 
zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o  miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN). 
• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 3 
predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku 
príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %, 
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• č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. 
 
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce   

- VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

- VZN o podmienkach opatrovateľskej služby 
- VZN o ohlasovaní obyvateľov obce a podmienok zhromažďovania obyvateľov obce 
- VZN o výške poplatku za pobyt detí v MŠ 

 
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
  
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   
 
2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov 
územnej samosprávy.  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2011 až 2013 č. MF/11852/2007-411. 
 
3.  Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu  

Návrh rozpočtu pre roky 2011-2013 už obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce, čím 
sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú 
základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou 
konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť 
samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.  

 

                      B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2011 – 
2013, z návrhu rozpočtu obce na roky 2011 – 2013, zo schváleného rozpočtu obce na rok 
2011  a  z vývoja hospodárenia obce v roku 2010. 
 
Schválený rozpočet na rok 2011 je vyrovnaný (tzn. Príjmy sa rovnajú výdavkom). Vzhľadom 
na to, že aj v roku 2011 pretrváva hospodárska kríza a obec Stráža dostane opäť  nižší podiel 
príjmov z podielových daní, tak výdavky obce musia byť obmedzené. Výdavková časť rozpočtu 
obsahuje len najdôležitejšie výdavky, aby bol zabezpečený správny chod obce.  
 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  v členení podľa §9 
ods. 1 citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2011,  
c) rozpočet na roky 2011-2013 
 
Viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový 
rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  
 
Viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. vnútorne členený na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2011 – 2013 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 
financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným 
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k  rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších 
územných celkov. 
 
Návrh rozpočtu na roky 2011 -2013 a schválený rozpočet na rok 2011 je zostavený podľa 
zákonnosti a metodickej správnosti, štruktúry rozpočtu a vyjadrenia finančných vzťahov. 
 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
 
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a   
rozpočtu obce na rok 2011: 
 
 
v členení: 
 
Bežný rozpočet: 
Rozpočtové roky 2011 2012 2013 
Bežné príjmy celkom  159 472 159 472 159 472 
Bežné výdavky celkom 159 472 159 472 159 472 
Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

 
  

 
Kapitálový rozpočet: 
Rozpočtové roky 2011 2012 2013 
Kapitálové príjmy celkom  77 058 77 058 77 058 
Kapitálové výdavky celkom 77058 77058 77058 
Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

 
  

 
Finančné operácie: 
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Rozpočtové roky 2011 2012 2013 
Príjmové finančné operácie 
celkom  

7000 7000 7000 

Výdavkové finančné operácie 
celkom 

7000 7000 7000 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

 
  

  
Finančné operácie vo výške 7000 € obsahujú nasledovné výdavky: 

- splátku Komunál Univerzálneho úveru v Dexia banke vo výške 5000 € 
- platené úroky z Komunál Univerzálneho úveru vo výške cca. 2000 € za rok 2011 

 
Kapitálové výdavky vo výške 77 058 € predstavujú výdavky na vybudovanie Multifunkčného 
ihriska prostredníctvom využitia fondov Európskej únie a záujmovej skupiny MAS. 
 

ROZPOČET PRÍJMOV  
 
 
Vývoj príjmovej časti rozpočtu za roky 2011-2013  

v € 
Rok Rozpočet príjmov celkom Skutočnosť naplnenia príjmov 

celkom 
2011 159 472 X 
2012 159 472 X 
2013 159 472 X 

 
 
1. BEŽNÉ PRÍJMY  
 
1.1. Vývoj daňových príjmov za roky 2011-2013  

v € 
Rok Rozpočet daňových príjmov  Skutočnosť naplnenia daňových 

príjmov  
2011 137 022 X 
2012 137 022 X 
2013 137 022 X 

 
 
1.1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.  
 
Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej 
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu:  
 

v € 
Rok Rozpočet daňových príjmov  Skutočnosť naplnenia daňových 

príjmov  
2011 125 387 X 
2012 125 387 X 
2013 125 387 X 
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Rozpočtovanie týchto príjmov nie je  problematické; výnos dane je stanovený  zákonom  č. 
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve. 
 
V nasledujúcej  tabuľke je prehľad vývoja dane z nehnuteľnosti: 
 

v € 
Rok Rozpočet daňových príjmov  Skutočnosť naplnenia daňových 

príjmov  

2011 4485 X 
2012 4485 X 
2013 4485 X 
 
 
Najproblematickejšie je rozpočtovať poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad: 
 

v € 
Rok Rozpočet  Skutočnosť  
2011 6000 X 
2012 6000 X 
2013 6000 X 
  
 
1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania,  vlastníctva majetku 
a z administratívnych poplatkov: 
 

v € 
Rok Rozpočet  Skutočnosť  
2011 7350 X 
2012 7350 X 
2013 7350 X 
  
 
Príjmy z prenajatých budov, nebytových priestorov   500,- € 
Príjmy z prenajatých pozemkov       33,- € 
Príjem z dividend          0,- € 
Ostatné poplatky (administratívne)      10,- €  
Poplatky za ostatné služby    1000,- € 
Poplatky za MŠ od rodičov    1300,- € 
Poplatky za stravné     4200,- € 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia     300,- € 
Úroky z finančného hospodárenia         7,- € 
Poplatky za výherný prístroj    1 300,- € 
 
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  
 
Vývoj kapitálových  príjmov za roky 2011-2013  

€ 
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Rok Rozpočet kapitálových príjmov Skutočnosť naplnenia 
kapitálových príjmov  

2011 77 058 X 
2012 77 058 X 
2013 77 058 X 
 
Odporúčam, aby starosta obce a obecné zastupiteľstvo venovali zvýšenú pozornosť 
kapitálovým príjmov, pretože tie súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov 
obce. Treba uvážlivo pristupovať k uzatváraniu záväzkových vzťahov v oblasti kapitálových 
výdavkov a je nutné dodržiavať zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zvýšenú pozornosť je nutné venovať 
termínom splatnosti faktúr v zmluvách. 
 
 

ROZPOČET VÝDAVKOV  
 
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu obce za roky 2011-2013  

€ 
Rok Rozpočet výdavkov Skutočnosť  čerpania výdavkov 
2011 236 530 X 
2012 236 530 X 
2013 236 530 X 
1. BEŽNÉ VÝDAVKY  
 
Vývoj bežných výdavkov za roky 2011-2013  
 

v tis. Sk 
Rok Rozpočet výdavkov Skutočnosť  čerpania výdavkov 
2011 133979 X 
2012 133979 X 
2013 133979 X 
 
 Vzhľadom na to, že aj v roku 2011 pretrváva hospodárska kríza a obec Stráža dostane opäť  
nižší podiel príjmov z podielových daní, tak výdavky obce musia byť obmedzené. Výdavková 
časť rozpočtu obsahuje len najdôležitejšie bežné  výdavky, aby bol zabezpečený správny chod 
obce.  
 
 
1. 1. BEŽNÉ VÝDAVKY POD ĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE  
 
 

          návrh schválený    

1. Program MANAŽMENT   1 200     

1 1   Manažment obce 630 50     

1 2   Zasadnutie OZ 630 200     

1 3   Vnút.konrola a audit 630 350     

1 4   Členstvo obce v organizáciach 640 300     

1 5   Vzdelávanie zamestnancov 630 300     
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  2. Program SLUŽBY OBČANOM   1 384     

2 1   Organizácia sláv. obradov  (ZPOS) 630 15     

2 2 1 Vydávanie rozhodnutí                 1  111 630 100     

2 2 2 Osvedčovanie listín a podpisov 630 50     

2 2 3 Evidencia obyvateľstva               1  111 610 66     

      Evidencia obyvateľstva               1  111 630 153     

2 3   Správa cintorína 630 600     

2 4   Rozhlas  630 400     

    

  3. Program BEZPEČNOSŤ   200     

3 1   Ochrana pred požiarmi 630 50     

3 2   Civilná obrana                           1 111 630 50     

3 2   Civilná obrana                           1 41 630 100     

    

  4. Program ODPAD.HOSPODÁRSTVO   6 150     

4 1   Zber a odvoz odpadu                  1 111 630 140     

4 1   Zber a odvoz odpadu                  1 41 620 10     

4 1   Zber a odvoz odpadu                  1 41 630 6000     

    

  5. Program KOMUNIKÁCIE   1 290      

5 1   Správa, údržba ciest                  1 111 640 100     

      Správa a údržba ciest                1 111 630 190     

      Správa, údržba ciest                  1 41 630 1 000     

             

    

  6. Program VZDELÁVANIE   36 780     

6 1   Materská škola                        1 111 640 1100     

      Materská škola                        1 41 610 19 000     

      Materská škola                        1 41 620 7 000     

      Materská škola                        1 41 630 9 000     

          36 100     

6 2   Základná škola 630 30     

      Základná škola 640 500     

          530     

6 4   Administratíva školstva 630 150     

    

  7. Program ŠPORT   98 751     

7 1   TJ 630 700     

      MAS Projekt Multifunkčné ihrisko 700 77 058     

      5% spoluúčasť k projektu         2 41 700 3 852     

      19 % DPH                              2 41 700 14 641     

      CVC                                       1 111   2 500     

                

      8. Program KULTÚRA   4 375     
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8 1   Kultúrny dom 630 1 000     

      Kultúrny dom                            1 111 630 0     

8 2   Knižnica 620 5     

      Knižnica 630 400     

8 3   Ostatná činnosť v kultúre-podujatia 630 200     

8 4   Gorazdové dni 630 50     

8 5   Propagácia a prezentácia obce         

8 5 1 Internetová propagácia a prezentácia obce 630 100     

8 5 2 Mediálna propagácia obce 630 20     

8 6   Kronika obce 630 100     

      CVC                                  1 111   2 500     

    

  9. Program PROSTREDIE PRE ŽIVOT   5 595     

9 1   Verejné osvetlenie   610 380     

      Verejné osvetlenie   620 5     

      Verejné osvetlenie            1 111 630 0     

      Verejné osvetlenie   630 2 500     

9 2   Správa a údržba zelene 630 700     

9 3   Výstavba                                  1 111 640 610     

      Výstavba                                  1 41 630 1 400     

                

    
10. Program VNÚTORNÁ a 
PODPORNÁ         

  ČINNOSŤ SPRÁVY OBCE   68 650     

10 1                      -ll-                         1 111 610 200     

                         -ll-                         1 111 620 50     

                         -ll-                         1 111 630 200     

                         -ll-                         1 41 610 39 200     

                         -ll-                         1 41 620 12 000     

                         -ll-                         1 41 630 10 000     

10 2                      -ll-   úroky z úveru   1 41 650 2 000     

10 2   splátky úveru                             3 52 650 5 000     

                

      11. Program SOCIÁLNE SLUŽBY   12 155     

11 1   Oparovateľská služba 610 2 286     

        620 809     

        630 4 500     

11 2   Dávky v HM a sociálnej núdzi         1 111 630 60     

      1 111 640 3 100     

      141 630 100     

      141 640 500     

11 3   Starostlivosť o seniorov 630 200     

11 4   Aktivačná činnosť                   1 111 620 20     

11 4   Aktivačné činnosť                   1 111 630 600      
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      SPOLU VÝDAVKY   
236 
530      

 
 
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  
 
Vývoj kapitálových  výdavkov za roky 2011-2013  
 

v tis. Sk 
Rok Rozpočet kapitálových príjmov Rozpočet kapitálových výdavkov 
2011 77 058  
2012 77 058  
2013 77 058  
 
 
Pri realizácií kapitálových výdavkov je nutné dávať pozor na to, aby zadĺženosť obce 
nepresahovala 60 % príjmov. 
 

E. ZHRNUTIE  
 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a  rozpočtu obce na rok 2011 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 
predpismi obce. 
 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

ZÁVER 
 
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť 
 
 
 
 
                                                                               ........................................................................ 
                                                                                     Ing. Valéria Hazdová, HK Obce Stráža
     
 
VStráži, dňa 29.03.2011     
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OBSAH  ODBORNÉHO   STANOVISKA  HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA  K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 

 
(metodická pomôcka pre HK) 

 
Podľa § 16 ods. 12 zák. č. 583/2004  návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr 
do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

 
1. Odborné stanovisko predkladá hlavný kontrolór v súlade s ods. 1. písm. c) § 18 f zákona 
č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
2. Uviesť kedy bol schválený rozpočet – uznesenie 
 
3. Uviesť všetky zmeny rozpočtu v priebehu roka 
 
4. Uviesť či bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a 4x peňažných prostriedkov 

v hotovosti a či boli zúčtované inventarizačné rozdiely 
 
5. Komplexne zhodnotiť príjmy a výdavky, indexy rastu 

Poukázať na nehospodárne, neefektívne a neúčelne nakladanie s finančnými 
prostriedkami obce 
Využiť výsledky kontrol, ktoré sa týkali hospodárenia obce 
 

6. Vyjadriť sa k výrazným rozdielom v príjmovej aj vo výdavkovej časti �dôvody 
neplnenie príjmov a prekročenie výdavkov (obdobne ako v časti 5. a 6. odb. stanoviska 
k návrhu rozpočtu) 
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7. Porovnať účtovné zápisy za mesiac december s celoročným priemerom, či nie sú príjmy 
v decembri podhodnotené a výdavky čerpané neúmerne vysoko 

 
8. Preveriť a uviesť zostatky finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce – porovnať so 

stavmi na výpisoch   
 
9. Analyzovať pohľadávky, vývoj oproti min. roku, vymáhanie, riešenie nevymožiteľných  

pohľadávok 
 
10. Analyzovať záväzky – krátkodobé, dlhodobé 
 
11. Vyjadriť sa k čerpaniu peňažných fondov obce, či boli čerpané v súlade s uzn. OZ 
 
12. Vyjadriť sa k čerpaniu dotácií zo štátneho rozpočtu 
 
13. Uviesť či boli zúčtované poskytnuté dotácie a návratné fin. výpomocí právnickým a 

fyzickým osobám z rozpočtu obce 
 
14. Uviesť či bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 3.  § 9 zákona o obecnom zriadení, 

a to pred schválením je záverečný účet obce  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom 
v obci obvyklým 

 
- 2 - 

 
15. Uviesť či bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 5.  § 9 zákona o obecnom zriadení, 

ročnú účtovnú závierku overil audítor 
 
16. Uviesť či záverečný účet obsahuje  
          � údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade  
               s rozpočtovou klasifikáciou, 
          � bilanciu aktív a pasív 
          � prehľad o stave a vývoji dlhu 
          �údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti  
          � prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
          � údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
          � hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku   
 
Vyjadriť sa k rozdeleniu prebytku 

(obec vytvára rezervný fond § 15 ods. 4. zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, 
minimálny prídel do rezervného fondu 10 % z prebytku hospodárenia) 

 
18. Záver  
      HK odporúča OZ  prerokovanie záverečného účtu obce .................................................... 
      za r. ....uzavrieť jedným z nasledovných výrokov  
      a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,  
      b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
          (v tomto prípade OZ prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov – môže to byť  
           aj na podnet HK – odporučiť OZ prijať opatrenia)        
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VZOR – Príklad na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
 
 
Hlavný kontrolór  Obce ................................................................................................................ 
 
Materiál na zasadnutie: 
Obecného zastupiteľstva Obce.......................... 
Dňa ..................... 
 
Názov materiálu: 
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  
 

V súlade s ods. 9 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór Obce ............................ preveril 
podmienky na prijatie návratných zdrojov  financovania s týmto výsledkom: 
 
Celková suma dlhu   (príloha č. 1)                                                                            472 515  €                              
Z toho 
Úver na kapitálové výdavky                                                                 v sume      265 535  €  
(obstaranie kapitálových aktív - príloha č. 2) 
Zostatok nesplatených  úverov                                                              v sume           206 980  € 
 
Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka                                                    
60 % tvorí                                                                                                                    828 977  € 
25  % tvorí                                                                                                                   497 386  € 
           
 
Ročné splátky  vrátane výnosov (príloha č. 1)  predstavujú sumu                          32 696  €  
                       
1. Celková suma dlhu neprekročuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového     
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    roka  (472 515 €  <  497 386 € ) 
2. Ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
    (32 696 € < 207 244 €).             
 
ZÁVER: 
 
         Vzhľadom k tomu, že sú  splnené obdive zákonné podmienky uvedené v písm. a) a b) 
ods. 6  § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov  
                                                          o d p o r ú č a m 
 
obecnému zastupiteľstvu Obce ........................................ úver vo výške  265 535  €  schváliť. 
 
Spracovala a predkladá: 
 
                                                                                                          ........................................... 
                                                                                                           hlavný kontrolór obce 
V ................................, dňa................... 
Príloha č. 1 k materiálu:   
VZOR – Príklad na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
 
 
POZNÁMKY: 
 
1.  Do celkovej sumy dlhu obce 
[Celkovou sumou dlhu obce sa na účely zákona 583/2004 Z. z.  rozumie súhrn záväzkov 
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka 
a suma ručiteľských záväzkov obce. ]  
 sa nezapočítavajú:  
 

� záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov  
[podľa zák. č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach 
súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.] 

� z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných 
nájomných bytov 

[podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 
neskorších predpisov] 
 vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 
nájomné byty.  

� záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (toto 
platí od 1.1.2010) najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu   

 [podľa  § 13a zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 
351/ 2004 Z. z. , od.1.1.2011 podľa zák. č. 538/2010Z . z. o podpore regionálneho rozvoja] 
 
2.  Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania  
 
[suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov]   
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 obec nezapočítavá: 
 

� sumu ich jednorazového predčasného splatenia. 
 
 

3. Podľa ods. 10 § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov porušenie podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania obcou  podľa odseku 6 § 17zák. č. 583/2004 Z. z.  

[Obec  môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak 
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku 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.] 
 
 je hlavný kontrolór obce  povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. 

Príloha č. 2 k materiálu: 
 VZOR – Príklad na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
 
 
710 Obstarávanie kapitálových aktív (podľa rozpočtovej klasifikácie) 
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 
 711001 Pozemkov 
 711002 Lesov 
 711003 Softvéru 
 711004 Licencií 
 711200 Ostatných 
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí 
 712001 Budov, objektov alebo ich častí  
 71200 Budov alebo  objektov určených na likvidáciu  
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  
 713001 Interiérového vybavenia 
 713002 Výpočtovej techniky 
 713003 Telekomunikačnej techniky 
 71300 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a  náradia 
 713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 
 713006 Komunikačnej infraštruktúry 
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 
 714001 Osobných automobilov 
 714002 Autobusov 
 714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek 
 714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných  pracovných   
                     strojov, traktorov 
 714005 Špeciálnych automobilov 
 714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov 
716 Prípravná a projektová dokumentácia  
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
 717001 Realizácia nových stavieb  
 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 
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 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy  
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 
 718002 Výpočtovej techniky 
 718003 Telekomunikačnej techniky 
 718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  
 718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
 718006 Softvéru 
 718007 Komunikačnej infraštruktúry 
719 Ostatné kapitálové výdavky 
 719001 Na združené prostriedky na investície 
 719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok 
 719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv 
 719012 Na osobitné finančné prostriedky 
 719013 Na nákup zvierat základného stáda 
 719200 Ostatné  


