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MATERIÁL NA ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
BORSKÝ SVÄTÝ JUR 

                          

                                                                                      

Por.číslo materiálu: 1/2017/HK                     OZ dňa.......................  Uzn. č.......................... 

 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 

Materiál obsahuje:              

1.Návrh na uznesenie.                                        

2.Dôvodová správa.       

3.Materiál – Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

 

1. Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo:  berie na vedomie   Správu o výsledkoch kontrol a 

kontrolnej činnosti   hlavného kontrolóra obce BSJ za rok  2016. 

 

2. Dôvodová správa a zhrnutie - V súlade s § 18f) ods. 1 d a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako hlavný kontrolór obce predkladám 

správu o kontrolnej činnosti priamo obecnému zastupiteľstvu v Borskom Svätom Jure (ďalej len „BSJ“) 

na jeho najbližšie zasadnutie.  

 

Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2016 

 

1. KONTROLY A INÉ STANOVISKÁ: 

 

1. Stanovisko HK  k požadovanému názoru od starostky obce na základe zadania pre 

vypracovanie cenovej ponuky poslancom p. Holúbkom pre investovanie financií obce do 

správcovskej spoločnosti IAD Investment, správ. Spol. , as. Bratislava – zaslané 13.1.2016. 

 
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 –  zaslaná 15.1.2016, predložená do OZ dňa 18.1.2016 

a zobratá na vedomie uzn. č. 2/2016. 

 

3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na r. 2016  - zaslané 28.2.2016, uzn. č. 

11/2016 z 29.2.2016. 

Kontrolné zistenie:  Návrh na spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na r. 2016 bol HK 

zaslaný obecným úradom už 30.11.2015. Dňa 4.12.2015 bol starostkou obce HK zaslaný e-mail 

so znením: „Na základe doporučenia komisie finančnej a správy obecného majetku, z dôvodu 

upresnenia výnosu dane z príjmov poukázané samospráve, sťahujem z rokovania OZ bod č. 6 

Návrh rozpočtu na r. 2016.“ 

V zmysle vyššie uvedeného boli práce na spracovaní stanoviska k NR 2016 hlavnou 

kontrolórkou pozastavené. Z uvedeného vyplýva, že čas stratený kontrolou návrhu rozpočtu a 

prípravou stanoviska k návrhu rozpočtu HK, ktorý vlastne ani nemohol byť predložený, bol 

neefektívne využitý ako aj finančné prostriedky obce na plat HK. Tak isto možno konštatovať, 

že práce na návrhu rozpočtu pracovníčky obecného úradu neboli plne efektívne z dôvodu 

odporúčania finančnej komisie, ktorá nemala záujem Návrh rozpočtu schváliť v podobe ako bol 

predložený prípadne s doplnkami, ktoré podľa 10 dňového pripomienkovacieho konania  môže 

ktokoľvek predniesť. Dôvodenie komisie, že v návrhu rozpočte nie je stanovená presná výška 

výnosov dane na ďalší rok, je neopodstatnená, lebo tá nikdy nie je v novembri zverejnená MF 

SR, ale obce sú povinné zostavovať rozpočet na ďalší kalendárny rok v roku predchádzajúcom 

tak ako ukladá zákon 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý v § 12 

ods.4) Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje 
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o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho 

záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky. Údaje na účely 

zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytujú obec a vyšší územný celok 

prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe 

ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový informačný systém“).Obec a vyšší územný celok 

sú povinní poskytovať do rozpočtového informačného systému nasledovné údaje v tomto 

rozsahu a v týchto termínoch: 

a) schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky 

viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu orgánom 

obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov; ak je 

rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok 

schválený do 31. decembra bežného roka, obec a vyšší územný celok poskytujú údaje 

schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka a 

schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného 

rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, 

 

Uvedený postoj komisie nie je opodstatnený ani nemá právnu oporu v nejakom zákone,  len na 

základe nestanovenej výšky výnosu z podielových daní fyzických osôb na rok 2016, alebo na 

základe nejakej správy o majetku a teda rozpočet neprerokovať alebo aj neschvaľovať. Bežnou 

praxou iných obcí (napr. Kúty, MSJ, Závod rozpočty v roku 2015 na rok 2016 schválili aj bez 

konkrétnej výšky nových podielových daní) je, že návrh rozpočtu schvaľujú v danom roku 

s tým, že nestanovenú výšku podielových daní zadajú na úrovni príslušného roka, teda toho 

v ktorom predkladajú nový návrh na nasledujúci rok, s tým, že formou rozpočtových opatrení 

je nielen možné ale aj povinné túto položku meniť v nadväznosti na nové predložené údaje MF 

SR pri podielových daniach. Aj napriek skutočnosti, že zákon umožňuje obci nespracovať nový 

návrh rozpočtu na nasledovný rok, v zmysle vyššie uvedeného cit. zákona musí byť do systému 

do 10.1. nasledujúceho roka zadať starý, teda pôvodný rozpočet, kde je samozrejme aj položka 

výnosov z daní hoci z roka ktorý práve prebieha, t.j. v tomto prípade to bol rok z r. 2015. 

Uvedeným postojom komisia nič nevyriešila, iba zbytočne navýšila neefektívnu prácu 

ekonómke, hlavnej kontrolórke a všetkým, ktorý sa novým návrhom rozpočtu na rok 2016 

zaoberali, ale k jeho predloženiu a následnému schváleniu aj tak neprišlo v roku 2015. 

Taktiež nepredloženie spracovaného návrhu rozpočtu na rok 2016 v novembri - decembri 2015 

do obecného zastupiteľstva obcou nemá právnu oporu v zákone. Je to z dôvodu, že aj keď sa 

finančná komisia predbežne vyjadrila, že nesúhlasí s predkladaným rozpočtom už z hocijakého 

dôvodu, rozpočet ako taký je v právomoci obecného zastupiteľstva, teda všetkých poslancov 

OZ a nie len poslancov finančnej komisie a teda mal byť riadne predložený, aby sa k nemu 

mohli vyjadriť aj ostatní poslanci na riadnom zastupiteľstve a so znením riadneho 

schvaľujúceho alebo aj neschvaľujúceho uznesenia. Týmto činom  nebola naplnená funkcia 

obce kedy obec pri výkone samosprávy najmä: okrem iného  zostavuje a schvaľuje rozpočet 

obce v riadnom termíne,  pričom na to, aby mohol byť schválený, alebo aj neschválený je nutné 

ho predložiť obcou do obecného zastupiteľstva. 

Súčasne obecnému  zastupiteľstvu  prináleží rozhodovanie  o základných otázkach života obce, 

najmä je mu vyhradené  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie 

a schvaľovať záverečný účet obce, ak by bol predložený do OZ. Ako aj na základe 

poslaneckého sľubu ktorý, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“. Uvedeným krokom bola niektorým poslancom  odobratá ich zákonná 

možnosť sa vyjadriť poslancami finančnej komisie a to - schváliť/neschváliť návrh nového 

rozpočtu na rok 2016 v decembri 2015. 
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Uvedené dávam na vedomie obecnému úradu ale aj  poslancom z dôvodu, že ich podnety 

a pripomienky seriózne vnímam, ako aj z dôvodu, že pán poslanec Kadlic často apeluje 

na efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov obce. Zostavovanie rozpočtu je tiež 

časom za ktorý sa pracovníkom vypláca mzda. V prípade, že táto práca nie je zúročená 

tak, že prácu možno považovať za vybavenú a treba sa jej venovať zas, tak v takom 

prípade sú financie obce  vynaložené neefektívne, alebo dva krát na tú istú prácu bez 

výsledného efektu. 

Odporúčanie:  venovať dôslednú pozornosť zákonom o rozpočtových pravidlách pre verejnú 

správu a územnú samosprávu pre odborné zostavovanie a schvaľovanie návrhov rozpočtov 

v budúcich rokoch. 

 
4. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za r. 2015 - zaslané 25.6.2016, 

schválené uzn. č. 26/2016 z 29.6.2016. 

 Záverečný účet bol kontrolovaný v zmysle§16 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktoré obsahom kontroly boli nasledovné  

údaje: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 

operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

b) údaje o plnení programového účtu – obec upustila od zostavovania programového rozpočtu 

c) bilanciu aktív a pasív ( stav majetku, pohľadávok a záväzkov), 

d) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

e) údaje o hospodárení rozpočtových príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce. 

f) Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej 

republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej 

správy. Výdavky na roky 2015 až 2017 sa rozpíšu do najnižšej úrovne funkčnej 

klasifikácie. 

Výsledkom hospodárenia roku 2015 a použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 bolo 

v stanovisku k ZÚ  vyčíslené: 

Pre tvorbu rezervného fondu môže OZ uvažovať zo sumou zisteného podľa § 2 písm. b) a c) 

vrátane prebytkových finančných operácií  a po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov  zo  

sumou  26 387,44 €, pričom: 

Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú (sú v čiastke FO = 5 293 €) + prebytok 

roka 2015, ktorý je v čiastke 21 094 € o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo =  26 387 €. Čistý 

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške  21 094 €,  nie je podľa predloženého 

návrhu uznesenia navrhnutý na konkrétne použitie.  

 

Z kontroly návrhu záverečného účtu vyplynuli nasledovné odporúčania: 

Odporúčanie 1: Dodržiavať formálne náležitosti v zmysle zákonov a uvádzať výdavky v zmysle 

vyhlášky Štatistického úradu o funkčnej klasifikácií s jej skutočnými názvami a kódmi. 

Odporúčanie2:  pre lepšiu orientáciu v záverečnom účte a výstupov z neho pre poslancov prikladať 

k ZÚ tie prílohy, ktoré sa v ňom spomínajú a pre zachovanie objektívnosti a pravdivosti uvádzať 

a komentovať aj vynaložené výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách za rozpočtové organizácie, ktorých je obec zriaďovateľom. 

Odporúčanie 3:  pri prehľadoch v tabuľkách uvádzať rekapituláciu  - súčet príjmov a výdavkov. 

Odporúčanie 4: Naďalej a priebežne sledovať vývoj pohľadávok a zabezpečiť ich účinnejšie 

vymáhanie aj  exekučne. 
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5. SPRÁVA Z KONTROLY   ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA. 
Cieľom  kontroly bolo: overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s 

vybranými všeobecnými právnymi predpismi v oblasti odpadov územnej samosprávy. 

 

V súlade s ust. § 18d) ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov, § 21 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite vznp., a plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 bola vykonaná kontrola  na úseku komunálneho odpadu. 

 

V zmysle plánu kontrola na úseku odpadového hospodárstva (kontrola na základe podnetu 

poslancov OZ) bola zadefinovaná nasledovnými bodmi: 

1. kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich obci zo zákona o odpadoch;     

Kontrolné zistenie: v oblasti dodržiavania podmienok stanovených zákonom neboli zistené 

porušenia alebo nedodržanie vyššie uvádzaných zákonov 

2. kontrola fakturácie v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho odpadu;  

Kontrolné zistenia: Obec zabezpečuje likvidáciu odpadu v zmysle zákona. Má riadne 

uzatvorené zmluvy nielen na komunálny odpad, ale aj iný separovaný zber nepotrebného 

odpadu. Faktúry sú vystavované v pravidelných mesačných intervaloch. Kontrolou faktúr 

neboli zistené nedostatky v rozpore so zmluvným cenníkom. 

3. kontrola na úseku miestnych poplatkov za komunálny odpad; 

 

Kontrola plnenia príjmovej časti  rozpočtu za nedaňové príjmy v položke 133 013 za komunálny 

odpad je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolné zistenie: Ako z priloženej tabuľky vyplýva, obec v rámci rozpočtov na kontrolované 

obdobia splnila nad 100 % výber daní za komunálny odpad. K 30.6.2016 má obec plnenie viac ako 

50%, čo signalizuje sledovanie výberu daní a dodržiavanie plnenia rozpočtu.  

ZÁVER  KONTROLY ZNEL: 

Z dôvodu, že kontrolou neboli zistené také nedostatky v kontrolovaných oblastiach na úseku 

odpadového hospodárstva, ktoré by vyžadovali návrh na prijatie opatrení nebolo nutné tieto 

predkladať. Návrh správy bol povinnej osobe zaslaný  dňa  12.9.2016, správa bola prerokovaná 

12.9.2016.  

V prípade, že kontrolovaný subjekt má námietky voči návrhu správy, môže sa k nej vyjadriť 

v termíne do 15.9.2016 

Kontrolovaný subjekt – povinná osoba nepodala žiadne námietky a preto nebolo nutné prijímať 

opatrenia. 

 

Kontrolné zistenia z predkladania správy do OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo  uzn. č. 35/2016  zobralo na vedomie správu z tejto kontroly nasledovne: 

Za bolo: 7 poslancov – Baláž B., Baláž J. Haleš, Hromkovičová, Kollárová, Smolár, Uhrová; 

Proti: 1 poslanec – Kadlic; 

Zdržal sa: 1 poslanec – Holúbek; 

 

Bežné 

príjmy: 

za komunálny 

odpad  
(v %) 

  Plán  Skutočnosť Plnenie 

2014 43 000 43 550 101,28 

2015 38 500 41 500 107,79 

k 30.6.2016 41 060 27 905 67,96 
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Na základe týchto skutočností bude predmetnému uzneseniu venovaná zvláštna pozornosť pri 

spracovaní správy z kontroly uznesení ako z kontroly zápisnice k tomuto uzneseniu. 

 
6. Plány kontrolnej činnosti na I.pol. 2016 zaslaný 3.11.2015, schválený uznesením č. 53/2015  

a II. polrok 2016  schválený uznesením č. 24/2016. 

 

7. Kontrola hospodárenia v školských rozpočtových zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce  (§18d  ods.2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – 

rozpracovaná správa, pokračovanie v I. pol 2017 z dôvodu jej rozsahu a bude predložená do 

OZ po prerokovaní správy s povinnou osobou. 
 

 

Borský Svätý Jur, 18.1.2017 

        ...................................................... 

                           Mgr. Iveta Balejčiková 

                    Hlavná kontrolórka 
 

 


