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Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 

 Obce Hamuliakovo 

za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V zmysle § 18 f ods.1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 

  

                             predkladám Stanovisko k  Záverečného účtu obce za rok 2019 

                                                              pred jeho schválením.  

 

 

 

 

 

Účelom a cieľom tohto stanoviska je odborne posúdiť všetky aspekty a náležitosti 

záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.  

Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2019 a jeho posudzovaní  som prihliadala na súlad s všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a na metodickú správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2019. 



 

1. Východiská spracovania stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za 

rok 2019 
 

1.1. Súlad predloženého záverečného účtu s všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

A)   Rozpočet obce Hamuliakovo (bežný a kapitálový) na rok 2019 bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením  č. 100-OZ/2018.  

 

     Obec postupovala podľa ustanovenia § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

  

B)  Vývoj a zmeny v oblasti rozpočtových výdavkov boli v rozpočtovom roku 2019 

vykonávané formou rozpočtových opatrení.  

Rozpočet schválený OZ na rok 2019 bol počas roka 2019 zmenený celkovo trikrát a to:  

-  rozpočtovým opatrením č. 1/2019 uznesením OZ č. 111/2019 dňa 30.7.2019, 

-  rozpočtovým opatrením č. 2/2019 schváleného starostkou dňa 12.12.2019, 

-  rozpočtovým opatrením č. 3/2019 schváleného starostkou dňa 12.12.2019. 

 

     Obec postupovala podľa ustanovenia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého: „Príslušný orgán obce 

...vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami ...“  

 

C)   Záverečný účet obce za rok 2019 bol zverejnený na webovom sídle obce Hamuliakovo 

dňa 08.06.2020,  obsahoval nasledovné údaje :  

 

1.   Rozpočet obce na rok 2019 

2.   Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  

3.   Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  

4.   Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

5.   Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného a sociálneho fondu)  

6.   Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

7.   Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019  

8.   Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa 

      § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
9.   Finančné usporiadanie finančných vzťahov  

10. Hodnotenie plnenia programov obce.  

 

Záverečný účet obce je dokument, ktorý obec povinne spracováva zo zákona č.583/2004 Z .z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

Vychádzajúc z ustanovenia §16 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p., podľa ktorého po skončení rozpočtového roka obec údaje o 

rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce, konštatujem, že 

obec si splnila zákonnú povinnosť.  

 

Záverečný účet obce ako ucelený dokument má podľa ustanovenia §16 ods.5 zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. obsahovať najmä 

nasledovné skutočnosti:  



a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou ,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov obce.  

 

      

D)   Obec má v súlade s ustanoveniami §16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane 

finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám 

(podnikateľom) a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu. Ďalej 

má obec povinnosť usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.  

 

     Predložený návrh Záverečný účet obce za rok 2019, zverejnený dňa 08.06.2020 obsahuje 

tieto zákonom stanovené náležitosti:  

 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
 

     Podľa ustanovení §9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyplýva 

pre obec zákonná povinnosť zverejniť záverečný účet obce pred schválením najmenej na 15 

dní spôsobom v obci obvyklým.  

 

     Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok  2019 bol zverejnený na webovom sídle 

obce dňa 08.06.2020.  Predpokladaný termín na prerokovanie a schvaľovanie Záverečného 

účtu obce za rok 2019 je stanovený dátum 25.06.2020, čím je splnená zákonná povinnosť 

zverejnenia návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019. 

  

1.3. Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom zo strany obce  
 

     Podľa ustanovení §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Pri overovaní 

účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu obce v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

     Ak audítor pri overovaní podľa §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto 

zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo 

financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, 

pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.  

     Zákon neurčuje termín overenia účtovnej závierky, spravidla sa však Správa nezávislého 

audítora predkladá so Záverečným účtom obce a so Stanoviskom hlavného kontrolóra na 

prerokovanie, aby poslanci obecného zastupiteľstva dostali oprávnené výsledky hospodárenia 

obce.  

 



      Správa nezávislého audítora bude poskytnutá pri prerokovaní  Záverečného účtu obce za 

rok 2019 Obecným zastupiteľstvom.  

 

 

1.4. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019  
      

     Po analyzovaní metodickej správnosti predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2019 konštatujem, že predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 spĺňa zákonné 

náležitosti podľa ustanovení §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p..  

 

 

Spracovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019 
 

     Obec pri zostavovaní návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019 postupovala podľa 

ustanovení §16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

z.n.p., čím boli dodržané nasledovné skutočnosti:  

 

a) Obec po skončení rozpočtového roka údaje o hospodárení súhrnne spracovala do 

Záverečného účtu obce za rok 2019 s dodržaním zákonných náležitostí v súlade s 

ustanoveniami §16 ods. 2 a ods. 5 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p.  

b)   Obec po skončení rozpočtového roka zostavila účtovnú závierku za rok 2019 a túto dala 

overiť nezávislému audítorovi , čím si obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle §16 ods. 3 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

c)   Obec postupovala pri zistení výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a v zmysle 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. 

 

     Obec pri spracovaní návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019 vychádzala zo 

schváleného rozpočtu obce, zo schválených zmien rozpočtu obce počas roka 2019, z 

finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2019, z účtovnej 

závierky obce za rok 2019, z finančných výkazov o plnení rozpočtu a zo skutočností, ktoré 

boli zachytené v rozpočtovom období roka 2019.  

 

 

2. a 3. Údaje o plnení a čerpaní rozpočtu  
 

     Východiskovým dokumentom pre návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 v časti 

plnenia rozpočtu obce je Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 

31.12.2019.  

 

 

     Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 sa zhoduje s Finančným výkazom 

o plnení rozpočtu subjektu VS k 31.12.2019: 

 

 

 

 



BEŽNÝ ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 
PLNENIE k 
31.12.2019 

bežné príjmy 1 735 980,00 1 821 469,00 1 775 173,02 

bežné výdavky 1 524 430,00 1 606 319,00 1 491 032,76 
výsledok BR          284 140,26 

 ( + prebytok / - schodok)       

    
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 

PLNENIE k 
31.12.2019 

kapitálové príjmy 633 550,00 633 550,00 21 896,48 

kapitálové výdavky 995 100,00 1 140 100,00 197 817,97 
výsledok KR          -175 921,49 

 ( + prebytok / - schodok)       

    
ROZPOČET B + K SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 

PLNENIE k 
31.12.2019 

 príjmy B + K 2 369 530,00 2 455 019,00 1 797 069,50 

 výdavky  B + K 2 519 530,00 2 746 419,00 1 688 850,73 
výsledok B + K          108 218,77 

 ( + prebytok / - schodok)       

    
FINANČNÉ OPERÁCIE SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 

PLNENIE k 
31.12.2019 

príjmové operácie 260 000,00 404 400,00 140 000,00 

výdavkové operácie 110 000,00 110 000,00 95 677,96 
výsledok FO          44 322,04 

 ( + prebytok / - schodok)       
 

Vylúčenie účelovo viazaných prostriedkov z prebytku  pri úprave hospodárenia 

obce.................  111.705,48€ (rozpis nižšie). 

 

     Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.856.419,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 1.937.069,50Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu  67,81%, z toho: 

a/ bežné príjmy ..........................plnenie rozpočtu  97,46%, 

b/ kapitálové príjmy ..................plnenie rozpočtu  3,46%  

    (významný vplyv mal plánovaný príjem schválenej dotácie na rekonštrukciu a nadstavbu  

     materskej škôlky, ktorej termín dostavby sa presunul na rok 2020), 

c/ príjmové finančné operácie.....plnenie rozpočtu 34,88%. 

 

K porovnaniu vykázané údaje v minulých obdobiach: 

- v roku 2018 vykázané skutočné príjmy 1.763.558,51Eur pri plnení rozpočtu 72,71%, 

- v roku 2017 vykázané skutočné príjmy 1.906.204,77 Eur pri plnení rozpočtu 91,41%, 

- v roku 2016 vykázané skutočné príjmy 1.290.529,27 Eur pri plnení rozpočtu 84,97%,  

- v roku 2015 vykázané skutočné príjmy 1.360.798,94 Eur  pri 85,42% plnení rozpočtu, 

- v roku 2014 vykázané skutočné celkové príjmy vo výške 852.416,27 Eur  a 63,66% 

stav plnenia rozpočtu,  

- v roku 2013 boli vykázané skutočné celkové príjmy vo výške 736.191 Eur a 54,36% 

stav plnenia rozpočtu. 



 

 

     V roku 2019 bolo 62,47% čerpanie skutočných výdavkov, 1.784.528,69€.  

 

     Z uvedeného vyplýva, že výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 

2019 zistený v súlade s §2 písm. b) a c) a §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. je prebytok vo výške 40.835,33€ 
(B+K  108.218,77€ + F 44.322,04€ - vylúčenie z prebytku 111.705,48€). 

  

O použití prebytku rozpočtu v súlade s §16 ods.6 zákona č. 283/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní 

Záverečného účtu obce za rok 2019.  

 

Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že na účely tvorby peňažných fondov pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce sa z prebytku vylúčia prostriedky vymedzené v tomto 

ustanovení zákona a následne takto upravený prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného 

fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. 

  

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo 

výške 284.140,26€. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok  

kapitálového rozpočtu vo výške -175.921,49€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý 

prebytkom bežného rozpočtu. 

 

Bilancia finančných operácií je kladný zostatok vo výške 44.322,04€;  príjmovou finančnou 

operáciou bolo prijatie nového úveru z Prima banky a.s. vo výške 140.000€ na kúpu pozemku 

pod zberovým dvorom, výdavkovou  finančnou operáciou boli realizované splátky istín 

úverov vo objeme 95.677,96€.  

 

Obec Hamuliakovo vo svojom Záverečnom účte vyčíslila podľa osobitného predpisu 

nevyčerpané účelovo viazané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 

roku 2019 zo štátneho rozpočtu vo výške 111.705,48 Eur (dopravné žiakom 52,40€, 

nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby 7.592,61€,  nevyčerpané prostriedky 

z poplatku za rozvoj 102.518,60€ a nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub 

drevín 1541,87€). 

 

Nakoľko výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave je 40.835,33€, z toho dôvodu  je 

navrhnutá tvorba rezervného fondu za rok 2019 vo výške 40.835,33€. 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov  
 

     Obec vytvára rezervný fond v súlade s ustanoveniami zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..   O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 

     Obec v súlade s ustanovením §15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p vytvára Rezervný fond vo výške určenej 

zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods.6 

tohto zákona.  

 



     Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 obsahuje informácie o stave 

rezervného fondu k 1.1.2019 (začiatočný stav rozpočtového roka), o prírastkoch a úbytkoch 

počas rozpočtového obdobia roka 2019 a informáciu o stave RF k 31.12.2019 (konečný stav 

rozpočtového roka). 

 

Rezervný fond    KS k 31.12.2019  .......        27.955,61€   (výsledok hospodárenia z r. 2018). 

 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.. 

         

PS k 1.1.2019    ...........................  4.818,84€ 

Tvorba .........................................  6.575,17€ 

Čerpanie  .....................................  9.128,37€ 

KS k 31.12.2019  ........................  2.265,64€. 

 

6. Bilancia aktív a pasív  
 

     Východiskovým dokumentom pre návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 v časti 

bilancia aktív a pasív obce je výkaz účtovnej závierky SÚVAHA k 31.12.2019.  

Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 obsahuje informácie o zložení aktív 

(majetku) a pasív (vlastné imanie a záväzky) a to k 1.1.2019 ako začiatočný stav a k 

31.12.2019 ako konečný stav vyjadrený v celých €. 

 

A K T Í V A  
  Názov   ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 

v EUR 

Majetok spolu 6 379 430,67 6 479 297,69 

Neobežný majetok spolu 5 807 752,10 5 783 611,78 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 13 143,20 17 280,20 

Dlhodobý hmotný majetok 5 470 541,74 5 442 264,42 

Dlhodobý finančný majetok 324 067,16 324 067,16 

Obežný majetok spolu 558 426,58 689 475,83 

z toho :     

Zásoby 684,35 243,53 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 11 822,66 

Krátkodobé pohľadávky  93 917,18 53 687,67 

Finančné účty  462 255,03 622 451,95 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 
0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 
1 570,02 1 270,02 

Časové rozlíšenie  13 251,99 6 210,08 

  
  



 

  
P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 

v EUR 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

6 379 430,67 6 479 297,69 

Vlastné imanie  2 464 670,46 2 633 341,94 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  minul. 

roky 
2 243 409,43 2 479 181,42 

Výsledok hospodárenia bežný rok 221 261,03 154 160,52 

Záväzky 1 654 868,22 1 676 378,82 

z toho :     

Rezervy  53 242,00 33 920,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 424,90 0,00 

Dlhodobé záväzky 996 421,22 936 574,61 

Krátkodobé záväzky 106 605,13 105 812,22 

Bankové úvery a výpomoci 498 174,97 600 071,99 

Časové rozlíšenie 2 259 891,99 2 169 576,93 

 

     Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 sa zhoduje s výkazom Súvaha k 

31.12.2019, ktorý je súčasťou účtovnej závierky za rok 2019. 

  

Z uvedených dokumentov je dodržaná bilancia aktív a pasív, t. z. že aktíva a pasíva sa 

rovnajú.  

 

     Krátkodobé  pohľadávky k 31.12.2019 sú vo výške 53.687,67€, došlo k poklesu oproti 

roku 2017 a 2018 (r. 2018   93.917,18€, r. 2017  189.488,47€) z dôvodu zlepšenia systému 

vymáhania úhrad platobných výmerov a rozhodnutí miestnych daní a poplatkov.  

 

     Krátkodobé a dlhodobé záväzky k 31.12.2019 predstavujú čiastku 1.042.386,83€, sú 

väčšinou dlhodobé voči ŠFRB (89,85%).  V porovnaní s rokom 2018 (1.103.026,35€), 2017 

(1.221.745,56€) a 2016 (1.255.290,02€)  ich celkový stav mierne klesá. Evidujeme takmer 

nezmenený stav pri krátkodobých záväzkoch, kedy záväzky z roku 2018 vo výške 

106.605,13€ sú porovnateľné so záväzkami roku 2019 vo výške 105.812,22€.  

 

 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu  

 
    Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 obsahuje informácie o stave a vývoji 

dlhu k 31.12.2019,  čím si obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle ustanovení zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a tieto informácie 

vypovedajú o pravdivej skutočnosti k uvedenému obdobiu.  



      

     Na vybudovanie obecných bytov dostala obec dlhodobý úver z ŠFRB. Prvý úver dostala 

v roku 2002 v objeme 349.034,06 Eur. Zostatok nesplatenej istiny úveru je 149.965,79 Eur. 

Druhý úver obec dostala v roku 2005 v objeme 1.282.712,61 Eur. Zostatok nesplatenej istiny 

úveru je 725.637,01 Eur. 

 

 Z dôvodu spoluúčasti obce na Revitalizácii cyklotrasy si v apríli 2015 obec zobrala 

investičný úver z  Prima banky a.s. v objeme 58.163,61€, ktorého zostatok k 31.12.2019 

predstavuje dlžnú čiastku 24.238,81 Eur. 

Na výstavbu novostavby ZŠ si zobrala obec úver v Prima banke a.s. v objeme 500.000,00€, 

ktorého zostatok k 31.12.2019 predstavuje dlžnú čiastku vo výške 441.666,48 Eur.   

 

V júli 2019 obec prijala dlhodobý investičný úver z Prima banky a.s. v objeme 140.000€ na 

financovanie nadobudnutia pozemku pod novým zberovým dvorom v Hamuliakove 

(uznesenie č. 97-OZ/2019 zo dňa 27.06.2019, úroková sadzba 1,6% p. a., splatnosť 4.7.2029). 

Zostatok úveru k 31.12.2019 predstavuje čiastku 134.166,70 Eur.  

 

Úver číslo 
Dátum 
prijatia 

Dátum 
splatnosti 

Nesplatená 
hodnota  Ročné splátky Úroky 

Prima banka 70103 24.4.2015 21.4.2023 24 238,81 7 269,60 1 066,89 

Prima banka 10/001/17 25.8.2017 28.8.2037 441 666,48 25 000,08 6 806,79 

Prima banka 10/001/19 4.7.2019 4.7.2039 134 166,70 5 833,30 796,91 

    
600 071,99 38 102,98 8 670,59 

       

Úver 
Dátum 
prijatia 

Dátum 
splatnosti 

Nesplatená 
hodnota  

Ročné 
splátky Úroky 

 ŠFRB  (36 b.j.) 18.2.2002 10.1.2027 725 637,01 41 943,65 7 565,23 
 ŠFRB  (16 b.j.) 9.6.2005 5.5.2035 149 965,79 15 631,33 6 246,35 
 

   
875 602,80 57 574,98 13 811,58 

  

   

Preverenie stavu  zadĺženosti -      Stav úverov a kontrola stavu zadĺženosti 

  

     Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec povinnosť 

dodržiavať zákonom stanovené limity v súvislosti so zadĺženosťou obce, a to pri prijímaní 

alebo navyšovaní úverového zaťaženia obce, vhodné vždy k 31.12. príslušného rozpočtového 

roka -  § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na 

plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak sú splnené nasledovné 

podmienky: 

 a/ celková   suma  dlhu  obce  alebo  vyššieho   územného  celku  neprekročí   60%                  

                skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 

 b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  

                neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) ku dňu 31.12.2019                         600.071,99€                      

Skutočné bežné príjmy rozpočtu za rok 2018                                1.650.343,40€                 



Celková suma ročných splátok (istina+ úrok) k 31.12.2019      118.160,13€ 

 

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania: 

 

1. Ukazovateľ celkovej sumy dlhu k 31.12.2019 

  

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2018 predstavujú sumu 1.650.343,40€, z toho 

60% je 990.206,04€. Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 (bez ŠFRB) je vo výške 

600.071,99€, čo predstavuje 36,36% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

(600.071,99 : 1.650.343,40) x 100 =                    36,36 %   <   60%   

 

Ukazovateľ úverovej rezervy k 31.12.2019 

990.206,04  - 600.071,99  =                                 390.134,05€ 

 

Zákon č. 583/2004 Z. z. § 17 odsek. 9 až 13 a ods. 15 sprísňuje podmienky zadlžovania 

obcí a VÚC nad hranicu 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka s následnými povinnosťami prijať opatrenia na zníženie celkového 

dlhu obce alebo VÚC. V prípade prekročenia hranice 50% vyplýva hlavnému kontrolórovi 

povinnosť bezodkladne oznámiť dosiahnutie stanovenej hranice dlhu MF SR.  

 

V prípade Obce Hamuliakovo hranica 50% predstavuje čiastku celkového dlhu obce vo výške 

825.171,70€ (úverová rezerva 225.099,90€).  

 

 

2. Ukazovateľ splátky istiny k 31.12.2019 

 

25%  = (1.650.343,40 – vylúčené príjmy z preneseného výkonu správy 371.415,84 ) x 0,25 =    

319.731,89€ 

(118.160,13 : 1.278.927,56) x 100  =                   9,24%   <   25 % 

 

Ukazovateľ splátkovej rezervy k 31.12.2019 

319.731,89 – 118.160,13  =                                 201.571,76 € 

 

 

a)Celková suma dlhu k 31.12.2019  je v sume 600.071,99Eur . – podmienka je splnená.  

b) Suma ročných splátok bola v roku 2019 v sume 118.160,13 Eur – podmienka splnená.  

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách 

 
     V súlade s VZN č. 4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám boli 

všetky dotácie poskytnuté a vyúčtované do konca roka 2019.   

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným subjektom  
 

      Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 vo svojom obsahu konštatuje, že 

obec nie je zriaďovateľom príspevkovej ani rozpočtovej organizácie. 

 

     V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. obec v návrhu Záverečného 



účtu obce za rok 2019 finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k 

štátnemu rozpočtu a  ostatným právnickým osobám: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR 2019 

MD a V SR  výdavky spojené s pozemnou  komunikáciou a so 

stavebným poriadkom 
3 503,30 

  

ÚPSVaR Podpora zamestnanosti, dotácia obedy 26 067,38 

MV SR –verejná správa  výdavky spojené s voľbami 1 628,94 

OÚ Bratislava výdavky spojené so životným prostredím 192,29 

Okresný úrad BA – odbor 

školstva 
výdavky spojené  MŠ a ZŠ 412 643,40 

Okresný úrad Senec výdavky spojené s hlásením pobytu občanov 943,21 
  

Úrad vlády SR výdavky na odstránenie havarijného stavu telocvične 12 000,00 

BSK podpora športových a kultúrnych aktivít, revitalizácia 

zelene centra obce 
4 389,00 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce 
 

Obec Hamuliakovo mala v roku 2019 povinnosť zostavovať rozpočet podľa jednotlivých  

programov a podprogramov: 

P.č. Názov programu 

Rozpočet 

/upravený/ 

Čerpanie 

výdavkov 

% 

čerpani

a 

výdavk

ov 

% podiel na 

výdavkoch 

obce 

1 
Plánovanie, manažment a kontrola 
/mzdy, odvody, audit, členské, volby/ 424 500,00 352 853,24 83% 20% 

2 

Propagácia obce a marketing /školenia, 

kurzy/ 1 000,00 970,12 97% 0% 

3 

Interné služby /prevádzka budov, obec. 

infor. systém, služ. autodoprava, 

prevádzka OÚ/ 304 700,00 250 694,68 82% 14% 

4 

Služby občanom /cintorín, miest. 

rozhlas, spoločný úrad/ 1 500,00 1 201,49 80% 0% 

5 

Bezpečnosť /požiarna ochrana, verejné 

osvetlenie, ochrana majetku/ 27 500,00 29 084,87 106% 2% 

6 Vzdelávanie  758 400,00 749 661,18 99% 42% 

  z toho:   

 

    

  materská škola 175 000,00 141 409,90 81%   

  základná škola 395 000,00 409 967,00 104%   

  stravovanie v jedálňach 126 800,00 136 378,50 108%   

  školský klub 61 600,00 61 905,78 100%   



7 Šport /dotácie na šport/ 6 500,00 5 400,00 83% 0% 

8 

Kultúra /kultúrny dom, organizácia kult. 

podujatí, CSEMADOK/ 11 130,00 10 183,56 91% 1% 

9 

Prostredie pre život /verejná zeleň, 

odpad. a vodné hospodárstvo/ 139 889,00 153 346,63 110% 9% 

  z toho:   

 

    

  verejná zeleň 21 889,00 22 254,64 102%   

  odpadové hospodárstvo 118 000,00 131 091,99 111%   

10 

Bývanie /Fond opráv, NB, rozvoj obce - 

rekonštrukcia MŠ, KD, VO, 

revitalizácia/ 1 165 100,00 216 172,00 19% 12% 

11 

Sociálne služby /opatrovateľská služba, 

pomoc občanom v hmotnej núdzi, 

starostlivosť o starších občanov/  16 200,00 14 960,92 92% 1% 

  SPOLU 2 856 419,00 1 784 528,69   100% 
 

 

9. ZÁVER - Odporučenie  
 

     Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam naďalej dodržiavať zákon č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. najmä v časti 

schvaľovania rozpočtu obce na rok 2019 dodržať zákonnú povinnosť programového rozpočtu, 

ďalej dodržiavať ustanovenia tohto zákona v súvislosti s výkonom finančnej kontroly a 

následne schvaľovanie rozpočtových opatrení, na základe ktorých budú po schválení 

realizované zmeny rozpočtu.  

     Naďalej dodržiavať ostatné všeobecné právne predpisy SR, nariadenia obce a osobitné 

predpisy.  

 

     Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu 

v Hamuliakove  prerokovanie Záverečného účtu Obce Hamuliakovo za rok 2019 uzavrieť s 

výrokom:  

 

                                celoročné hospodárenie sa schvaľuje BEZ VÝHRAD  

 

 

 

V Hamuliakove, dňa 19.6.2020 

 

        Ing. Ľubica Jančoková 

       hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

  


