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Správa č. 2/2019 o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na II. polrok
2019
Ako oprávnená osoba v pozícii hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná v súlade
s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 schváleného
obecným zastupiteľstvom obce Vyšná Slaná dňa 07. 06. 2019 uznesením č. 5/2019
vykonal hlavný kontrolór u nižšie uvedenej povinnej osobe nasledovnú kontrolu:
Povinná osoba

Oprávnená osoba

Obecný úrad Vyšná Slaná
Štatutárny zástupca:
Ing. Dušan Gallo, starosta obce
Hlavný kontrolór:
Mgr. Lenka Rochfalušiová

V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. a ) a písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór obce predkladá správu
o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. V
zmysle uvedeného predkladám správu o výsledku vykonaných kontrol podľa Plánu práce
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 07. 06.
2019 uznesením č. 5/2019.
Za uvedené obdobie boli vykonané a ukončené štyri kontroly:
1. Finančná kontrola pokladničnej hotovosti v organizácii OcÚ Vyšná Slaná k 31.
12. 2019
2. Kontrola zameraná na kontrolu poskytnutých dotácii z rozpočtu obce za rok 2019
3. Kontrola zameraná na plnenia prijatých uznesení, kontrola zápisníc, evidencie
znesení.
4. Kontrola zameraná na počet podaných a vybavených sťažností a petícií od
občanov za rok 2019
V súlade s § 18e Pravidlá kontrolnej činnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti
postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je v súčasnosti zákon
č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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SPRÁVA ku kontrole č. 1
Finančná kontrola pokladničnej hotovosti v organizácii OcÚ Vyšná Slaná k 31. 12.
2019
Miesto vykonania kontroly: OcÚ Vyšná Slaná
Kontrolovaný subjekt: OcÚ Vyšná Slaná – pokladňa
Kontrola bola vykonaná v čase: 31.12.2019, 13. 03. 2020 – 19. 03. 2020

Predmet kontroly:
OcÚ Vyšná Slaná, kontrola pokladničných dokladov, bankových výpisov, došlých
a odoslaných faktúr
Cieľ kontroly:
Overenie dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s
verejnými financiami a realizácii finančných operácie, overiť správnosť a
preukázateľnosť vykonávaných finančných operácii, za tým účelom vykonať kontrolu:
:

•

•
•
•
•
•
•

Kontrola pokladničných dokladov:
Príjmové pokladničné doklady
Výdavkové pokladničné doklady
Interné doklady a doklady účtovné
Kontrola bankových výpisov
Kontrola pokladničných dokladov na hlavnú knihu
Kontrola pokladničnej hotovosti
Kontrola došlých a odoslaných faktúr
Dokladová inventúra a fyzická inventarizácia
Overenie vykonávania základnej finančnej kontroly

Kontrolované obdobie: II. polrok 2019
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Gallo – starosta obce
Prítomná: Ing. Alena Liptáková, ekonómka obce
A. Predložené doklady ku kontrole:
1. Pokladničné doklady
2. Bankové výpisy
3. Hlavná kniha za obdobie 1.7.2019 - 31. 12. 2019
4. Došlé a vystavené faktúry
5. Interné doklady
6. Inventarizácia
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B. Samotný výkon kontroly
V rámci vykonanej finančnej kontroly boli prekontrolované účtovné doklady
týkajúce sa II. polroka 2019 t.j. :
- došlé faktúry:
7/2019 – č. 2019176 - 2019205
8/2019 - č. 2019206 - 2019228
9/2019- č. 2019229 - 2019257
10/2019 – č. 2019258- 2019286
11/2019 – č. 2019287 – 2019319
12/2019 – č. 2019320 - 2019366
- bankové výpisy:
PRIMA banka: č.ú: SK80 5600 0000 0075 2708 7001
od č.109 – 201 (výpisy po každej finančnej operácii na účte)
VUB banka: č. ú: SK57 0200 0000 0000 2892 5582
- od č. 7 - 12 (mesačný výpis)
Slovenská sporiteľňa banka: č. ú. SK14 0900 0000 0005 1220 5923
- od č. 7 - 12 (mesačný výpis) - účet podnikateľskej činnosti
-

pokladničné doklady:
príjmové:

výdavkové:

7/2019 – č. 2019123 - 2019136
8/2019 – č. 2019137- 2019157
9/2019 – č. 2019158 - 2019175
10/2019 – č. 2019176 - 2019190
11/2019 - č. 2019191 - 2019206
12/2019 - č. 2019207 -2019218
7/2019 – č. 19122 - 19132
8/2019 – č. 19133 - 19155
9/2019 – č. 19156 - 19177
10/2019 – č. 19178 -19191
11/2019 - č. 19192 - 19213
12/2019 - č. 19214 - 19232

Dňa 31. 12. 2019 bola vykonaná fyzická inventarizácia hotovosti. Stav finančnej
hotovosti v pokladni súhlasil so stavom v účtovnej evidencii. Všetky kontrolované
finančné operácie boli doložené účtovnými dokladmi a k nim priloženými prvotnými
dokladmi. Obec využíva pri platení účet Prima banky, sporadicky využíva účet VUB
banky a Slovenskej sporiteľne. Doklady spĺňali ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve č.
431/2002 Z.z., o preukázateľnosti účtovného záznamu t. j. obsahovali slovné a číselné
označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a cenu, dátum uskutočnenia
účtovného prípadu, označenie účtov. Neboli zistené ani prípady nehospodárneho,
neefektívneho, neúčinného a neúčelného použitia verejných financií. Účtovné doklady sú
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prehľadne založené a majú svoje vlastné označenie. Všetky účtovné operácie sú
zaúčtované v súlade s platnou účtovnou osnovou pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva a Opatrením MF SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým
sú ustanovené podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre
podnikateľov.
Kontrolou bolo overené, že základná finančná kontrola podľa § 7, zákona č. 357/2015
Z.z. je vykonávaná pri každej finančnej operácii alebo jej časti v súlade so schválenou
internou Smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly Obce Vyšná Slaná.
Smernica obsahuje aj vnútorný predpis o konkrétnej zodpovednosti zamestnancov za
vykonanie základnej finančnej kontroly.
C. Záver
Z dôvodu, že kontrolou neboli zistené nedostatky na základe § 22 ods. 1 zákona 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole bola vypracovaná len správa. V súlade s § 22 ods. 6 zákona
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole kontrola je ukončená dňom zaslania správy povinnej
osobe. Dátum zaslania správy z kontroly povinnej osobe je 19. 03. 2020

SPRÁVA ku kontrole č. 2
Správa o výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za
rok 2019
:

V súlade s ust. § 18 f ods. 1 písm. d / zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o doplnení niektorých zákonov a plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2019 schváleného uznesením č. 1/2018 zo dňa 16.03.2018 a na II. polrok
2019 schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 07. 06. 2019 uznesením č. 5/2019
vykonala hlavná kontrolórka obce Vyšná Slaná finančnú kontrolu - kontrolu poskytnutia,
zúčtovania a použitia dotácií z rozpočtu obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o poskytovaní
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Vyšná Slaná.
Miesto vykonania kontroly: OcÚ Vyšná Slaná
Kontrolovaný subjekt: OcÚ Vyšná Slaná
Kontrola bola vykonaná v čase: 13. 03. 2020 – 19. 03. 2020
Kontrolované obdobie : rok 2019
Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne právnych predpisov a vnútorných
predpisov obce pri použití dotácií z rozpočtu obce
Cieľ kontroly:
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Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
obce. Skontrolovať, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia VZN
obce v oblasti použitia dotácií z rozpočtu obce.
Výsledok kontroly – opis zistených skutočností :
Dotácie, ktoré obec poskytuje zo svojho rozpočtu sú nenávratnou finančnou pomocou
a podporou pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov. Na poskytnutie dotácie nie je
právny nárok a žiadateľ o dotáciu nemusí dotáciu dostať. Zákon č. 583/2004 Z.z.
neurčuje akým spôsobom sa majú poskytovať dotácie z rozpočtu obce. Citovaný zákon
len určuje, komu a na aký účel sa môže dotácia poskytnúť a stanovuje, že obec musí vo
VZN určiť podmienky poskytovania dotácií, ktoré musia byť určené v súlade s § 7 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z.z. Vo VZN by mali byť ustanovené základné a zásadné podmienky,
ktoré musia splniť žiadatelia o poskytnutie dotácie a to bez ohľadu na vecné vymedzenie,
účel poskytnutia a jej výšku. Pre hospodárenie s verejnými prostriedkami platia
rozpočtové pravidlá vymedzené v § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. K základným
rozpočtovým pravidlám použitia verejných prostriedkov patrí najmä :
-

účelnosť použitia verejných prostriedkov
časovosť použitia verejných prostriedkov
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov

Hlavný kontrolór pri kontrole poskytnutia a použitia dotácií vychádza zo
skutočností, že ide o verejné prostriedky, pri hospodárení s ktorými sa musia
dodržiavať základné rozpočtové pravidlá.
Postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vyšná Slaná určuje VZN
č. 1/2006.
Kontrolou bolo zistené, že z rozpočtu Obce Vyšná Slaná, schváleného uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej č. 15/2018 zo 20.12.2018 na rok 2019 a na
roky 2020-2021 boli poskytnuté dotácie na:
- Športovú činnosť pre OFK Vyšná Slaná
- Spoločenské a cirkevné obrady pre Evanjelickú cirkev a.v. vo Vyšnej Slanej
- Kultúrne vystúpenia FsK Radzim Vyšná Slaná
- Poľovnícke združenie
OFK vo Vyšnej Slanej na svoju činnosť použil z rozpočtu obce v zmysle VZN č.
1/2006 o poskytovaní dotácií k 31. 12. 2019 dotáciu vo výške 4800,- Eur. Použité
finančné prostriedky slúžia na podporu a rozvoj športu v obci, na nákup športového
oblečenia – dresov, športovej obuvi, vykrytie cestovných nákladov a občerstvenia. OFK
je občianskym združením.
Na kultúrne vystúpenia FSk Radzim Vyšná Slaná bola poskytnutá dotácia vo
výške 1000,- Eur. Finančné prostriedky boli použité na preplatenie dopravy, na úhradu
nákladov muzike, ktorá skupinu doprevádzala na vystúpeniach a na vykrytie nákladov pri
rôznych akciách v obci počas roka 2019. FSk Radzim je občianskym združením.
Finančné prostriedky pre Evanjelickú cirkev a.v. boli použité pre cirkevný
spevokol, ktorý reprezentuje obec doma a v okolí. Príspevok na ich činnosť formou
dotácie je poskytovaná mesačne, vo výške 40,- Eur. Slúži na cestovné výdavky
a zakúpenie oblečenia pre členky spevokolu.
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Poľovníckemu združeniu vo Vyšnej Slanej bola poskytnutá dotácia v roku 2019
vo výške 300,- €.
Uvedené poskytnuté finančné prostriedky sú riadne zaúčtované a podložené
účtovnými dokladmi v účtovníctve obce. Prijímateľ finančnej dotácie je v zmysle
platných právnych predpisov vyúčtovanie poskytnutej dotácie predložiť k 31.12.2019.
Použitie dotácii bude kontrolované po predložení vyúčtovania.
Z výsledkov kontroly vyplývajú tieto odporúčania: Objem finančných prostriedkov
určených v príslušnom rozpočtovom roku na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v rámci schvaľovania návrhu rozpočtu obce. Samospráva obce dbá na
postup a podmienky pri poskytovaní dotácií a dodržiavanie termínov :
– žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú do 31.januára príslušného kalendárneho
roka a prevod schválenej finančnej čiastky na účet prijímateľa sa uskutočňuje až po
uzavretí zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vyšná Slaná.
C. Záver
Z dôvodu, že kontrolou neboli zistené nedostatky na základe § 22 ods. 1 zákona 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole bola vypracovaná len správa. V súlade s § 22 ods. 6 zákona
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole kontrola je ukončená dňom zaslania správy povinnej
osobe. Dátum zaslania správy z kontroly povinnej osobe je 19. 03. 2020

SPRÁVA ku kontrole č. 3
Kontrola zameraná na počet podaných a vybavených sťažností a petícií od občanov
za rok 2019
Miesto vykonania kontroly: OcÚ Vyšná Slaná
Kontrolovaný subjekt: OcÚ Vyšná Slaná
Kontrola bola vykonaná v čase: 13. 03. 2020 – 19. 03. 2020
Typ kontroly: nefinančná kontrola
Predmet kontroly: Kontrola zameraná na počet podaných a vybavených sťažností od
občanov za rok 2019 podľa zákona 9/2010 Z. z. o vybavovaní podaných sťažností.
Evidencia sťažností, vybavovanie sťažností a petícií
.
Cieľ kontroly: Preverenie procesu prijímania a vybavovania sťažností a petícií
Kontrolované obdobie: rok 2019
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Gallo – starosta obce
Legislatívny rámec:
- Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
Interné predpisy:
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- Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Vyšná Slaná zo dňa
31.08.2010 schválené uznesením č. 144/2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2013
schváleného uznesením č. 96/2013 ( účinné do 21.06.2017),
- Smernica o vybavovaní petícií schválená dňa 22.06.2017 uznesením č. 81/2017 s
účinnosťou odo dňa schválenia
A. Predložené doklady ku kontrole:
1. Evidencia sťažností
2. Sťažnosti a petície
B. Samotný výkon kontroly
Centrálna evidencia sťažnosti je vedená na Obecnom úrade Vyšná Slaná. Na
zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané sťažnosti z podateľne. V roku
2019 bola riešená jedna sťažnosť, petície neboli riešené. Obec má vypracovanú smernicu
a postupuje v zmysle uvedenej smernice. Evidencia sťažnosti a petícii obsahuje podané
záznamy.
Sťažnosť č. 166/2019
Obci bola dňa 14. 06. 2019 pod č. 166/2019 doručená sťažnosť p. Mihálikovej.
V uvedenej sťažnosti upozorňuje na fakt, že sa nemohla zúčastniť 2. zasadnutia OZ
konaného dňa 07. 06. 2019 z dôvodu oneskorenia zverejnenia oznamu na webovom sídle
o následnom prejednaní jej žiadosti o odkúpenie pozemku, ktorý susedí v blízkosti jej
rodinného domu.
Dátum doručenia sťažnosti: 14. 06. 2019
Samotná sťažnosť nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach, nakoľko sa jedná o
susedské spory. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Dňa 12.08.2019 bola
zaslaná odpoveď na predmetnú sťažnosť sťažovateľke s uvedením výsledku prešetrenia
aj odôvodnenia prešetrenia, čím bola zákonná 60 dňová lehota dodržaná. V zmysle
platných právnych predpisov pokiaľ nedôjde k dohode zúčastnených strán uvedené
susedské spory sa riešia súdnou cestou. Obec sa snažila prispieť k dohode obidvoch
zúčastnených strán ale k dohode nedošlo.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
SPRÁVA ku kontrole č. 4
Kontrola zameraná na plnenia prijatých uznesení, kontrola zápisníc, evidencie
uznesení
Miesto vykonania kontroly: OcÚ Vyšná Slaná
Kontrolovaný subjekt: OcÚ Vyšná Slaná
Kontrola bola vykonaná v čase: 13. 03. 2020 – 19. 03. 2020
Cieľ kontroly:
Kontrola zameraná na plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva Vyšná Slaná
schválených v II. polroku 2019. Evidencia uznesení, kontrola zápisníc zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
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Kontrolované obdobie: II. polrok 2019
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Gallo – starosta obce
A. Predložené doklady ku kontrole:
3. Zápisnice z OZ
4. Uznesenia
B. Samotný výkon kontroly
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v II. polroku 2019 3-krát. Z každého zasadnutia
bola vyhotovená zápisnica 4/2019 – 6/2019, ktorá obsahovala:
• poradie zasadnutia
• dátum, čas a miesto zasadnutia
• údaje o prítomných, neprítomných, ospravedlnených
• konštatovanie o uznášania schopnosti
• program
• k jednotlivým bodom rozprava a uznesenia
• záver
• podpisy starosta
• podpisy overovatelia
Uznesenia sú uvedené v zápisnici a každé uznesenie je ešte vyhotovené
samostatne a je podpísané starostom do 10 dní.
C. Záver
Z dôvodu, že kontrolou neboli zistené nedostatky na základe § 22 ods. 1 zákona 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole bola vypracovaná len správa. V súlade s § 22 ods. 6 zákona
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole kontrola je ukončená dňom zaslania správy povinnej
osobe. Dátum zaslania správy z kontroly povinnej osobe je 19. 03. 2020
So správou o výsledku finančnej kontroly bol oboznámený starosta obce.

Kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

Mgr. Lenka Rochfalušiová
hlavná kontrolórka obce

Za povinnú osobu:
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Ing. Dušan Gallo – starosta obce
Za oprávnenú osobu:
Mgr. Lenka Rochfalušiová – hlavný kontrolór obce
Spracovala, dňa 22. 05. 2018
Mgr. Lenka Rochfalušiová
Hlavný kontrolór obce

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania
V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o rozpočtových pravidlách“)
hlavný kontrolór obce je povinný preveriť dodržanie podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania pred ich prijatím. Porušenie podmienok pre prijatie návratných
zdrojov financovania je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu
financií.
Podľa § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách obec môže použiť návratné zdroje
financovania len na úhradu kapitálových výdavkov a podľa ods. 4 môže obec vstupovať
len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada
dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v § 17 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách. Podľa uvedeného ustanovenia obec môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak sú splnené nasledujúce podmienky:
a) celková suma dlhu obce 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.
Celkovou sumou dlhu obce podľa odseku sa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách sa 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 pôžičiek a
úverov uvedených v § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách. Do sumy splátok
podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách sa nezapočítava suma ich
jednorazového predčasného splatenia.
Obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa § 17 odseku 6
zákona o rozpočtových pravidlách. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 50 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná
prijať opatrenia uvedené v § 17 odsekoch 10 a 11 zákona o rozpočtových pravidlách,
ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce. V prípade prekročenia hranice 50%
vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť bezodkladne oznámiť MF SR dosiahnutie
stanovenej hranice dlhu.
1. Základné údaje o úvere
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Druh úveru: investičný dlhodobý bankový úver
Účel úveru: výstavba novej budovy škôlky v obci Turie
Požadovaná výška úveru: 500 000 Eur
Plán čerpania úveru: rok 2018
2. Rozhodovanie o prijatí úveru
Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods.
4 písm. b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Východiskové údaje
3.1 Skutočné bežné príjmy rozpočtu za rok 2016:
Výkaz FIN 1-12 1.1 bežné príjmy 1 096 999,58 €
3.2 Celová suma dlhu k 31.12.2016
Obec Turie nemá žiadne záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania.
3.3 Celková suma ročných splátok k 31.12.2016
Obec Turie nemá žiadne splátky návratných zdrojov financovania.
4. Ukazovatele úverovej a splátkovej rezervy
4.1. Ukazovateľ úverovej rezervy
60% skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok 2016: 658 199,75 €
4.2 Ukazovateľ splátkovej rezervy 25 % skutočných bežných príjmov za predchádzajúci
rok 2016: 274 249,90 €
5. Ukazovatele v prípade prijatia úveru
5.1 Celková suma dlhu ( úver ) 500 000,00 €
Výpočet ukazovateľa dlhu: ( 500 000 : 1 096 999,58) x 100 45,58%
5.2 Celková suma splátok 50 000,00 €
Výpočet ukazovateľa ročných splátok: (50 000: 1 096 999,58 ) x 100 4,56 %
5.3 Ukazovateľ zadlženia obce nad 50 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka:
V prípade obce Turie hranica 50% predstavuje čiastku celkového dlhu obce vo výške 548
599,79 €, úverová rezerva 48 599,79 €.
6. Dodržanie podmienok pre prijatie investičného úveru
6.1 Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce podľa a § 17 ods. 6 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlách v hodnote 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená.
6.2 Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania
vrátane úhrady výnosov podľa ustanovenia § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových
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pravidlách v hodnote 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka je splnená.
6.3 Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce podľa § 17 ods. 9 zákona o
rozpočtových pravidlách v hodnote do 50% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená.
Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov
financovania:
Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícii a vykonaného preverenia
konštatujem, že schválením prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 500
000,00 Eur dodrží obec Turie podmienky pre prijatie návratných zdrojov
financovania podľa § 17 ods. 6 zákona rozpočtových pravidlách tak, že celková suma
dlhu obce dosiahne 45,58 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a súčasne suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane
úhrady výnosov v príslušnom rozpočtovom roku dosiahne 4,56 % skutočných bežných
príjmov
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