Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom
obce Slovenská Ves

Dátum vykonania kontroly: 15.04.2020 – 07.05.2020
Miesto vykonania kontroly: obec Slovenská Ves - Obecný úrad, Mierová 950/7 - Ľubica
Kontrolu vykonal: Mgr. Martin Hoffman, hlavný kontrolór obce
Predmet kontroly: Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.3.2020 a celkového dlhu obce
v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov bola vykonaná kontrola:

Cieľ kontroly:

Posúdenie stavu a vývoja dlhu podľa kritérií zadlženosti obce stanovených zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj dlhu obce, vykázaného vo
finančných výkazoch

Popis kontroly:
Povinnosťou hlavného kontrolóra okrem preverovania dodržiavania podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania je sledovať počas celého rozpočtového roka stav a vývoj
dlhu obce (§17 ods. 15). V prípade porušenia podmienok ustanovených zákonom o
rozpočtových pravidlách je hlavný kontrolór túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť
ministerstvu financií.
Od roku 2015 sú obce povinné v zmysle §17 ods. 9 sledovať v priebehu rozpočtového roka
vývoj dlhu a splátok aby neprekročili stanovené limity. V prípade, ak celková suma dlhu obce

nie je v rámci zákonom stanovených limitov, je obec v takomto prípade povinná prijať
opatrenia, ktoré sa podľa zákona o rozpočtových pravidlách odvíjajú od percentuálnej
hodnoty dlhu obce. Na základe týchto opatrení by malo dôjsť k zníženiu celkovej sumy dlhu
obce pod uvedenú hranicu.
Od 01.01.2017 vstúpila do platnosti ďalšia úprava sprísňujúca výpočet pomeru splátok
návratných zdrojov financovania vrátane výnosov k bežným príjmom predchádzajúceho
rozpočtového roka, keď do bežných príjmov sa nezahŕňajú príjmy – transfery na prenesený
výkon štátnej správy.
Hlavný kontrolór obce vykonal posúdenie stavu a vývoja dlhu obce podľa kritérií zadlženosti
obce stanovených zákonom o rozpočtových pravidlách., ako aj dlhu obce vykázaného vo
finančných výkazoch a údajov poskytnutých kontrolovaným subjektom.

Celkovou sumou dlhu obce sa pre účely zákona o rozpočtových pravidlách rozumie 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. Do celkovej sumy dlhu obce sa
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 a orgánom podľa osobitného
predpisu. Platí to aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom
rovnako, najviac v sume nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok sa
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Z hľadiska zadlženosti vykazuje obec Slovenská Ves tieto záväzky:
Účet 461 – Bankové úvery – zostatok k 31.03.2020
Účet 321 – Dodávatelia – zostatok k 31.03.2020
Účet 474 – Záväzky z nájmu „KIA“ k 31.03.2020
(„KIA“ rok 2019 – 22 720, 50 Eur + poistenie)

-141 530, 00 Eur
-3 261, 87 Eur
-16 426, 03 Eur

Kontrolou vývoja dlhu bolo zistené, že dlh obce bol v kontrolovanom období pod stanovenou
hranicou a nebolo potrebné prijať opatrenia na zníženie dlhu. Pod stanovenou hranicou je aj
predpokladaný vývoj dlhu v prípade čerpania ďalších návratných zdrojov financovania.
Celkový dlh obce vyčíslený v zmysle § 17 ods. 7 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách má
klesajúcu tendenciu a v prípade, že obec neprijme ďalšie záväzky z návratných zdrojov
financovania bude aj naďalej klesať.

Záver z vykonanej kontroly:
Na základe výsledkov preverenia účtovných ako aj finančných podkladov bolo zistené, že
ustanovenie § 17ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách. bolo v kontrolovanom
období dodržané. Celková suma dlhu obce nepresiahla 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a nebolo potrebné prijať opatrenia na zníženie celkovej
sumy dlhu obce.

Hlavný kontrolór v správe z kontroly upozornil kontrolovaný subjekt, že obec v zmysle § 17
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách má sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj
dlhu a splátok návratných zdrojov financovania. Zároveň záverečný účet musí obsahovať
informáciu resp. prehľad o stave a vývoji dlhu (§16 ods. 5 písm. c). Ak obec v záverečnom
účte uvedie iba stav a vývoj dlhu, musí v priebehu rozpočtového roka sledovať aj vývoj
splátok.

Kontrola nepreukázala za sledované obdobie nedostatky a preto nie je potrebné prijímať
osobitné opatrenia.

Slovenská Ves, 07.05.2020
Kontrolór obce: Mgr. Martin Hoffman

