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Hlavná kontrolórka obce 
 

 

 

                      V Žakarovciach dňa 11.2.2022 

 

 

Správa o finančnej situácii obce s dôrazom na návratné zdroje financovania   

ku dňu 1.1.2022 

 

 
 Vychádzajúc z pravidiel rozpočtového hospodárenia definovaných v slovenskej legislatíve hlavne v zákone 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení 

neskorších predpisov a v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov má obec možnosť použiť návratné zdroje 

financovania len za podmienok stanovených v zákone. 

 Pri kontrole finančnej situácie obce Žakarovce s dôrazom na návratné zdroje financovania som použila 

tieto dokumenty a materiály poskytnuté pracovníkmi obce, s ktorými má obec uzatvorené zmluvy o úveroch: 

1. účtovné zostavy z účtovníctva obce Žakarovce za rok 2021 

2. platná zmluva medzi obcou Žakarovce a Ministerstvom financií SR o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci  

3. zoznam záväzkov obce z obchodného vzťahu 

 

Zistenie skutočného stavu dlhu obce k 1.1.2022 : 

 

Obec Žakarovce eviduje k 1.1.2022 jednu platnú úverovú zmluvu.  

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č.2020/128/2485, prostredníctvom ktorej bolo obci 

zo strany Ministerstva financií SR poskytnutých 12 920 € na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností 

z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19. Čerpanie tejto návratnej výpomoci schválilo OcZ v Žakarovciach dňa 13.10.2020 uznesením 

č.32/2020. Obec Žakarovce prijalo výpomoc v plnej sume 29.10.2020. Tento bezúročný úver bude obec Žakarovce 

splácať 4 roky pravidelnými ročnými splátkami v sume 3 230 €. Prvá splátka tohto úveru bude realizovaná až 

v roku 2024. Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že Obec Žakarovce dlhuje Ministerstvu financií SR 

k 1.1.2022 na istine 12 920 €. 

 

 

Zistenie zadlženosti obce z pohľadu platných právnych noriem : 

 

 A : Pri aplikovaní ods. 6a a 6b § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy som zistila nasledovné : 

 

A.1. celková suma dlhu obce k 1.1.2022 je  12 920 €.  

 

A.2. celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady očakávaných výnosov 

v roku 2022 je 0 €. 

 

A.3. obec Žakarovce dosiahlo skutočné bežné príjmy v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2021 vo výške 

308 776,48 €. Neberúc do úvahy príjmy poskytnuté obci Žakarovce z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia (viď  § 17 ods. 6b zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) dosiahli tak bežné príjmy výšku 275 065,15 €.  

 

 

 

 



2 

 

 Vychádzajúc z vyššie uvedených ukazovateľov je možné povedať, že : 

 

1. celková suma dlhu obce Žakarovce k 1.1.2022 vo výške 12 920 € predstavuje 4,18 % skutočne dosiahnutých 

bežných príjmov obce, t.j. je nižšia ako zákonom stanovená hranica 60 % ( ods. 6a § 17 zákona č. 583/2004 Z. 

z. ). Pri výpočte tohto ukazovateľa vychádzame z úplnej výšky skutočných bežných príjmov obce dosiahnutých 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku. 

 

 

 

 B : Pri aplikovaní § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy som zistila 

nasledovné : 

 

 Obec Žakarovce v rámci riadnej inventarizácie svojho majetku a záväzkov k 31.12.2021 (detto k 1.1.2022) 

vykázalo neuhradené záväzky – dodávateľské faktúry v celkovej sume 4 753,91 €. Analýzou tejto sumy som zistila, 

že z celkovej sumy sa : 

- 2 827,72 € dlhuje obec firme VSE, a.s. za el. energiu 

- 114,94 € sa týka neuhradených faktúr voči PVPS, a.s. za dodávku vody  

- 636,12 € sa týka odvozu odpadu firmou Kosit, a.s a FURA 

- 89,42 € sa týka platieb za telefónne služby 

- 325,48 € sa týka kúpy materiálu – firma Aurora Dea s.r.o. 

- 144 € sa týka služieb odpadového hospodárstva – ODPAD servis 

- 145 € sa týka právnych služieb- JUDr. Meňhertová 

- 204 € sa týka ochrany osobných údajov firmou BESONE, s.r.o. 

- 199,99 € sa týka služieb PO a BOZP firmou DATO-BOZP-PO. 

- 67,24 € sa týka poplatku za vedenie účtu – akcie PVS – Prima banka 

 

Záver  

Zadlženosť obce Žakarovce k 1.1.2022 je v zákonom stanovenom limite a je veľmi nízka. 

 Aj druhý zákonný ukazovateľ zadlženosti, ktorý berie do úvahy splátky istín a úrokov, je momentálne nulový. 

V tomto ukazovateli nie je zahrnuté splácanie návratnej finančnej výpomoci od MF SR, ktoré v zmysle zmluvných 

podmienok by malo začať až v roku 2024.  

V prípade záväzkov z obchodného styku (dodávateľské faktúry) je situácia dobrá – obec k 31.12.2021 – má iba 

bežné faktúry v lehote splatnosti za 12/2021. 

Stav na bankových účtoch obce k 31.12.2021 dosiahol výšku 45 104,08 € . 

Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že finančná kondícia obce je dobrá.  

Z rozpočtu na rok 2022 vyplýva, že bežný rozpočet je schodkový /25 609 €/ – krytý prostriedkami RF. Odporúčam 

obci , aby sa sústredila na zhodnocovanie svojho majetku. To znamená realizovať rozsiahlejšie rekonštrukcie 

majetku – tak, aby to spĺňalo parametre rekonštrukcie, modernizácie, obnovy – a neváhať nato v rozumnej miere 

použiť aj úverové zdroje.  

Celkovo, podľa aktuálneho rozpočtu na rok 2022 ráta obec s realizáciou investičných aktivít v sume 23 000 €, ktoré 

sú financované z vlastných zdrojov.  

 

 

 

 

             Ing. Monika Lorincová  

                            hlavná kontrolórka obce 


