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1. NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Návrh na uznesenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného dňa  

16.08.2019  k bodu: „ Správa z kontroly – Kontrola dodržiavania „Zásad hospodárenia s 

finančnými prostriedkami obce Zemné“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom  

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
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2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Účelom 

kontroly bolo preverenie  dodržiavania  ustanovení dokumentu: „Zásady hospodárenia s 

finančnými prostriedkami obce Zemné“ 
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3. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

Kontrolované obdobie:  2018  -  30.06.2019 

Miesto vykonania kontroly:  Obecný úrad Zemné 

Čas výkonu kontroly: 01.02.2019 – 15.05.2019 

Dátum oboznámenia so správou:  12.08.2019 

Dátum prerokovania správy: 16.08.2019 

Dátum predloženia námietok:  

Dátum predloženia prijatých opatrení:  

Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení:   

 

Účel a cieľ kontroly: Preverenie dokumentu „Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Zemné“, jeho aktuálnosti, súladu s platnou legislatívou a tak isto 

dodržiavanie zásad vyplývajúcich z tohto dokumentu.  

Predmet kontroly: Dokument „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Zemné“ 

Druh kontroly: následná administratívna kontrola 
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Správa z kontroly - Kontrola dodržiavania „Zásad hospodárenia s 

finančnými prostriedkami obce Zemné“ 

 

Na úvod tejto kontrolnej správy by som chcel podotknúť, že dokument „Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce“ patrí medzi predpisy obce, ktoré takpovediac 

najviac ovplyvňujú každodenný chod obce. Na problematiku, ktorú tento dokument rieši, sa 

môžeme pozerať  zo širšieho uhľa  ako aj z užšieho uhla pohľadu.  

 

Ak teda rozvinieme prvú z možností, potom sa tento dokument dotýka a upravuje každý 

jeden aspekt chodu obce, teda všetky oblasti kde sa používajú verejné zdroje – peniaze obce 

a taktiež sem potom musíme zahrnúť aj všetky organizácie, ktoré sú napojené na rozpočet obce, 

ako aj tie, ktoré využívajú verejné prostriedky – dotácie z rozpočtu obce. Ak by sme tento fakt 

poňali z hľadiska kontrolnej činnosti, potom môžeme konštatovať, že touto kontrolou by som 

mohol skontrolovať každý jeden aspekt chodu obce ako aj každú organizáciu, ktorá čerpá alebo 

niekedy čerpala finančné prostriedky z rozpočtu obce.  

 

Ak by sme vychádzali z užšieho pohľadu na danú problematiku, resp. na kontrolnú 

činnosť v tejto oblasti, potom by kontrola mala byť zameraná len na tie aspekty, ktoré sú priamo 

upravené v dokumente „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce“. Nakoľko som 

celému procesu kontroly tohto dokumentu potreboval dať určitú štruktúru, rozhodol som sa, že 

táto kontrolná správa bude vychádzať z jednotlivých paragrafov predmetného dokumentu.  

Samozrejme tu treba brať ohľad aj na výsledky, resp. poznatky vyplývajúce z mojich 

predchádzajúcich a súčasných kontrol, ktoré vzhľadom k prípadnej duplicite tu budú uvádzané 

len okrajovo, ale to nemení nič na závažnosti týchto zistení, aj napriek prístupu obecného 

zastupiteľstva k výsledkom vyplývajúcich z jednotlivých kontrolných správ.  

 

Ako som už vyššie naznačil pri tejto kontrole som vychádzal z jednotlivých paragrafov 

uvedených v „Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce“ a tak isto z platnej 

legislatívy a to najmä Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona č.  583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Keďže tento dokument nemá jednotlivými 

zákonmi danú úplne striktnú štruktúru, existuje tu pre obce možnosť niektoré aspekty zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce upraviť takpovediac vo vlastnej réžii. Aby som 

dokázal zistiť jednotlivé odlišnosti, sporné oblasti, prípadne oblasti, ktoré by bolo treba 
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aktualizovať alebo prepracovať počas kontroly som tento dokument porovnával s viacerými 

obdobnými dokumentmi iných obcí a miest a tak isto čerpal poznatky z odbornej literatúry. 

V tomto smere môžem konštatovať, že aj napriek faktu, že tento dokument bol prijatý v roku 

2015, som v ňom neobjavil žiadne zásadné odlišnosti, prípadne neaktuálne ustanovenia, ktoré 

by boli v obdobných dokumentoch iných obcí upravené iným spôsobom.  

 

Čo sa týka ostatných aspektov kontroly, kontrolované obdobie som si stanovil od 

začiatku roka 2018 až po koniec prvého polroka roka 2019.  Pri študovaní východísk tejto 

kontroly som dospel k záveru, že táto kontrola bude svojím spôsobom duplicitná ku kontrolám, 

resp. k iným činnostiam, ktoré v mojej pôsobnosti vykonávam, keďže „Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce“ svojím spôsobom upravujú len to, čo mi aj tak vyplýva 

kontrolovať z vyššie uvedených zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona č.  

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čo v skratke znamená 

dohliadať na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom resp. finančnými prostriedkami obce a tak isto kontrolovať proces tvorby rozpočtu 

obce, jeho čerpanie a samozrejme aj jeho zúčtovanie – teda vypracovávať stanoviská k návrhu 

rozpočtu obce na jednotlivé roky a tak isto vypracovávať stanoviská k záverečným účtom.  

 

§1 a §2 obsahujú len účel a základné pojmy, ktoré sú z hľadiska vykonávania kontroly 

irelevantné.   

 

To čo je možné kontrolovať je možné nájsť v časti II. Rozpočet obce §3 Základné 

ustanovenia. Ak sa bližšie pozrieme na túto časť, potom je možné vidieť, že §3 upravuje 

rozpočtový proces, jeho zostavenie na príslušný rozpočtový rok a tak isto aj viacročný rozpočet, 

súčasti návrhu rozpočtu, rozpočtovú klasifikáciu, jeho členenie, proces schvaľovania rozpočtu 

atď. Informácie, ktorú sú v tomto paragrafe uvedené a ich dodržiavanie sa kontroluje zo strany 

hlavného kontrolóra minimálne raz ročne a to pri povinnosti ktorá vyplýva zo zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 

a predložiť ho obecnému zastupiteľstvu pred schvaľovaním rozpočtu obce.  

 

Z toho vyplýva, že moje stanovisko sa nezmenilo, a tak, ako som potvrdil správnosť 

vyhotovenia rozpočtu na tento rok, ako aj správnosť a dodržanie podmienok rozpočtového 

procesu, vyplývajúcich jednak z platnej legislatívy, ako aj zo „Zo zásad hospodárenia 
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s finančnými prostriedkami obce“, na svojom stanovisku stále trvám. Taktiež je táto časť 

týkajúca sa rozpočtového procesu aktuálna a zmeny momentálne nevyžaduje.  

 

Čo sa týka §4 Príjmy a výdavky rozpočtu, tu môžem taktiež potvrdiť správnosť 

a aktuálnosť týchto údajov, tieto ustanovenia sú prakticky z pohľadu legislatívy viacmenej stále 

a nemenné.  Kde by sme však problémy mohli nájsť je bod č. 3 vyššie uvedeného paragrafu, 

ktorý sa zaoberá poskytovaním dotácií.  Tu sa konkrétne problémy našli, bližšie sa im venujem 

v kontrolnej správe: „Kontrola poskytnutých dotácií za II. polrok 2018“, preto predpokladám, 

že ich uvádzať duplicitne aj v tejto správe nie je nutné.  Prostriedky, ktoré boli použité na 

dotácie sú každoročne zúčtované a na celkový dlh obce tieto poskytnuté finančné prostriedky 

nemajú vplyv.  

 

Na čo som sa pri kontrole podrobnejšie pozrel, je §4 bod 4. Výdavky na reprezentačné 

účely. Čo sa týka týchto výdavkov, neboli tu prekročené limity stanovené na reprezentačné 

výdavky ani dary v kontrolovanom období1, samozrejme treba brať ohľad na to, že údaje za rok 

2019 nie sú ešte kompletné. Tak isto som túto časť dokumentu porovnal s viacerými obdobnými 

dokumentmi ostatných obcí.  Čo sa výdavkov na reprezentačné účely a dary týka, obec Zemné 

sa poberá strednou cestou, sú obce kde boli finančné limity stanovené striktnejšie, teda nižšie 

a na druhej strane som našiel aj obce so zhruba rovnakým počtom obyvateľov, ktoré mali 

finančné limity na reprezentačné účely a dary stanovené oveľa benevolentnejšie, teda boli tu 

povolené oveľa vyššie limity na čerpanie.  

 

Čo sa týka §4 bodu 5. - Výdavky na propagačné účely, tieto vychádzajú zväčša 

z uznesení obecného zastupiteľstva a aj z tohto dôvodu tu nie je potrebné stanoviť limit, tak ako 

v prípade reprezentačných výdavkov, ktoré sú aj v kompetencii starostu obce. Pre informáciu 

by som tu však dodal, že výdavky na propagačné účely môžeme chápať z dvoch hľadísk. Prvým 

hľadiskom sú propagačné výdavky z vlastných zdrojov, druhé hľadisko vychádza z projektov, 

z ktorých sa môžu v mnohých prípadoch čerpať finančné prostriedky aj na propagáciu jednak 

 
1 K tejto časti kontroly by som prostredníctvom poznámky pod čiarou uviedol ešte pár informácií. V účtovníctve 
sú reprezentačné výdavky a dary brané súhrnne, to znamená, že sú pod jedným účtom zahrnuté výdavky, ktoré 
spadajú na základe „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zemné“ do kompetencií starostu a na 
druhej strane sú tu zahrnuté aj výdavky na reprezentáciu, pre organizácie a rôzne podujatia, ktoré boli schválené 
obecným zastupiteľstvom – teda na základe uznesení.  Z dôvodu rozsahu sa mi tento dokument nepodarilo 
umiestniť v texte tejto kontrolnej správy, ale pre prípad záujmu je k dispozícii v papierovej podobe alebo ho je 
možné získať z účtovníctva obce.  
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daného projektu a tým pádom aj obce a tak je aspoň z časti možné znížiť potrebu vlastných 

zdrojov.  

 

Ďalšie časť zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce – časť III. Rozpočtový 

proces sa zaoberá taktiež oblasťou, ktorú som už vyššie spomínal, teda procesom tvorby 

rozpočtu ako takého. V tejto časti je kontrola viacmenej duplicitná ak vezmeme do úvahy 

odborné stanoviská, ktoré sú vypracovávané z mojej strany. Všetky ustanovenia §5 a §6 sú tu 

dodržané a aktuálne.  Pri písaní odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a k návrhu 

záverečného účtu som vychádzal hlavne z §6, bodu 4. a dôraz som tu kládol hlavne na 

poskytnuté podklady zo strán organizácií a či sú poskytované vo forme ako to vyžadujú 

ustanovenia tohto dokumentu a samozrejme aj platná legislatíva. Ako som už vyššie uviedol aj 

tu môžem potvrdiť, že rozpočtový proces je v poriadku.  

 

K ďalšej časti – Časť IV – Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu, môžem uviesť taktiež 

len stanovisko, ktoré som pri rozpočtovom procese uviedol vyššie.  Pri kontrole som sa tu 

zameral hlavne na §10 Poskytovanie údajov Ministerstvu financií prostredníctvom 

informačného systému RIS. SAM. Samozrejme sú tu všetky termíny vyplývajúce z §10 striktne 

dodržané, čo je myslím pochopiteľné vzhľadom na fakt, že sa tu jedná o poskytovanie údajov 

pre nadradené orgány.  Tak isto sú dodržané termíny poskytovania údajov zo strany 

rozpočtových organizácií.  

 

Z hľadiska vykonávania kontroly bola zaujímavejším objektom kontroly časť V.  

Pravidlá rozpočtového hospodárenia. Táto časť obsahuje informácie, ktoré sa dotýkajú 

takpovediac každodennej práce obecného zastupiteľstva, obce a aj obecného úradu ako takého. 

Podľa môjho názoru §11 nepotrebuje bližší komentár, tu sú všetky body dodržané.  Čo sa týka 

§12 sú tu obsiahnuté informácie s ktorými sa stretávame počas celého roka a takmer na každom 

obecnom zastupiteľstve, ani v tejto časti som neobjavil žiadne nedostatky, prípadne nesúlad 

s legislatívou či už z dôvodu neúplnosti alebo z dôvodu neaktuálnosti.  

 

Pri kontrole, ktorá sa týkala §13 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania 

som kontrolnú činnosť zameral aj okrem roku 2018 aj na predchádzajúce roky, teda kontroloval 

som aj prácu mojej predchodkyne. Dôvodom takéhoto konania bolo, že v roku 2018 obec 

Zemné neprijala žiadne nové úvery a preto som ani tento proces kontrolovať nemohol. Čo sa 
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§13 týka, za najdôležitejší bod tu považujem bod 4, ktorý každoročne preverujem pri 

vypracovávaní odborného stanoviska k záverečnému účtu obce.  

 

Na základe § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a tak isto na základe kontrolovaného dokumentu „Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce“ môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 

financovania, len ak:  

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. 

 

Ako to už bolo spomenuté aj pri schvaľovaní záverečného účtu obce Zemné, obec spĺňa 

tieto stanovené kritéria a od tej doby sa nič nezmenilo, nakoľko zatiaľ ani v tomto roku nebol 

prijatý žiadny nový úver. Z hľadiska finančného vyjadrenia, celková suma dlhu obce k 

31.12.2018 predstavuje 813 184,57 EUR. Na základe § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je od tejto sumy nutné odpočítať záväzky z 

úverov Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej sume 768 262,66 EUR. Celkový dlh obce 

po tejto úprave teda predstavuje sumu 44 921,91 EUR. Ako som už uviedol pozitívnym faktom 

je, že obec v prechádzajúcom roku neprijala nové úvery a tým pádom celkový dlh obce klesá, 

v percentuálnom vyjadrení vyššie uvedené ukazovatele predstavujú pri celkovom dlhu obce 

3,32% a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov predstavuje 

2,10% vo vzťahu k bežným príjmom obce.  Takže tak ako som to potvrdil odbornom stanovisku 

k záverečnému účtu obce aj otázka úverov a ich splátok je v súlade s legislatívou ako aj 

stanovenými pravidlami.  

 

Ustanovenia §14 Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch som už tak isto 

kontroloval a poznatky vyplývajúce z kontroly boli uvedené v kontrolnej správe týkajúcej sa 

zmluvných vzťahov obce Zemné. Povinnosť kontrolovať tieto takzvané „osobitné prípady“ 

vyplýva pre hlavného kontrolóra obce aj z §17a Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Z vyššie uvedeného zákona vyplýva pre obec s počtom 

obyvateľov od 1001 do 3000 povinnosť oznámiť ministerstvu financií zadávanie koncesie na 

stavebné práce a predložiť ministerstvu financií návrh  koncesnej  zmluvy  na  stavebné  práce  

pred  jej uzavretím, ak plnenie z takejto zmluvy prevýši sumu 663 878,- EUR.  
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Ako som už vo vyššie spomenutej kontrolnej správe uviedol, projekt, prípadne zmluva, 

ktorá prevýšila túto sumu, sa naposledy vyskytla v roku 2015 pri rekonštrukcii centrálnej časti 

obce.  Keďže zmluva týkajúca sa rekonštrukcie centrálnej časti obce bola jediná, ktorá prevýšila 

vyššie uvedenú čiastku a jediná kde som si mohol pozrieť vyššie uvedené informácie aj v praxi, 

prebehla z mojej strany aj v tomto smere duplicitná kontrola týchto zmlúv a tak isto aj práce 

mojej predchodkyne. V tomto smere som taktiež žiadne nedostatky týkajúce sa povinnosti 

postupovať podľa vyššie uvedeného zákona neobjavil a taktiež je táto časť, čo sa týka 

aktuálnosti v poriadku.  

 

Pri osobitostiach v rozpočtovej sfére som taktiež žiadne nedostatky nenašiel.  Tu by som 

sa však na pár slov zastavil pri §15 bode 2. Síce v roku 2018 obec nevykonávala podnikateľskú 

činnosť, tento rok sa to od júla 2019  zmenilo a obec začala vykonávať podnikateľskú činnosť 

vo výrobe sódovej vody. Pri kontrole tejto časti som zatiaľ mohol kontrolovať len formálne 

aspekty týkajúce sa tohto podnikania, to znamená povolenia, zaobstarenie e-kasy, tu je možné 

potvrdiť, že všetko je v súlade so zákonom a obec je pripravená na túto podnikateľskú činnosť. 

Čo sa však týka finančných aspektov, tie bude možné kontrolovať až odstupom času.  

 

Pri §16 Ozdravný režim a nútená správa v podmienkach obce Zemné nie je možné nič 

kontrolovať a ani nič bližšie uviesť, keďže sa tieto eventuality v podmienkach obce ešte 

nevyskytli.  

 

Časť VI. Peňažné fondy obce, táto časť patrila medzi tie časti na ktoré som sa počas 

mojej kontroly podrobnejšie pozrel už viackrát. Peňažným fondom obce som sa venoval už 

v správe z kontroly - Kontrola finančných operácií obce Zemné za obdobie január – december 

2018 a taktiež som jej okrajovo venoval aj pri vypracovaní odborného stanoviska 

k záverečnému účtu za rok 2018, aj keď tu bola táto tematika braná skôr okrajovo 

a sústreďovala sa na to, či stavy uvádzané v záverečnom účte, súhlasia so stavmi na bankových 

účtoch.   

 

Pri kontrole finančných operácií obce som sa sústreďoval na kontrolu celého procesu 

tvorby a používania prostriedkov z peňažných fondov, treba tu ešte poznamenať, že sa 

konkrétne jedná o rezervný fond, sociálny fond a fond prevádzky, údržby a opráv. Tak isto sa 

tejto tematike v rámci kontroly finančných operácií budem venovať aj tento rok, resp. 

začiatkom budúceho roka, keď budú známe všetky údaje za rok 2019. Čo sa týka kontrolných 
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zistení ani pri minulej kontrole, ani teraz neboli zistené z mojej strany žiadne nedostatky, tvorba 

a hlavne použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov je v súlade s podmienkami, 

ktoré sú stanovené v „Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zemné“, pri 

všetkých fondoch, ktoré sú vytvárané v rámci podmienok obce Zemné.  

 

Časť VII.  Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenia patria medzi nástroj, ktorý sa 

v podmienkach obce a jeho rozpočtového procesu pomerne často používa.  §20 vymedzuje 

zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenia a zmeny rozpočtov sú 

štandardne schvaľované na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a spĺňajú podmienky 

vyplývajúce z ustanovení tejto časti dokumentu. Ako som už v odbornom stanovisku 

k záverečnému účtu obce Zemné uviedol za rok 2018 došlo k štyrom zmenám rozpočtu obce 

Zemné, ktoré boli schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva, a to: 

1) Zmena rozpočtu schválená obecným zastupiteľstvom dňa 18.05.2018 

uzneseniami číslo 481/180518-Z, 482-483/180518-Z a uzneseniami číslo 491-494/180518-Z 

2) Zmena rozpočtu schválená obecným zastupiteľstvom dňa 17.08.2018 

uzneseniami číslo 509-512/170818-Z, 515/170818-Z 

3) Zmena rozpočtu schválená obecným zastupiteľstvom dňa 12.10.2018 

uzneseniami číslo 529-531/121018-Z 

4) Zmena rozpočtu schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 

uzneseniami číslo 10/141218-Z a 11/141218-Z 

Rozpočtovým a programovým plnením účtovnej jednotky k 31. 12. 2018 sa na svojom 

zasadnutí, konaného dňa 22. 02. 2019, zaoberalo obecné zastupiteľstvo a schválilo zmeny a 

plnenie rozpočtu Obce Zemné k 31. 12. 2018 uzneseniami číslo 24-25-26/220219-Z. 

 

 Na oblasť na ktorú sa nebolo možné nezamerať predstavuje §22 Schvaľovanie zmeny 

rozpočtu starostom, ktorý hovorí, že starosta obce, je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenia 

v zmysle §20 v rozsahu do 1000,- EUR medzi jednotlivými programami a medzi jednotlivými 

zasadnutiami obecného zastupiteľstva. Má však povinnosť o týchto zmenách informovať 

obecné zastupiteľstvo na najbližších zasadnutiach.  V roku 2018 takéto rozpočtové opatrenie 

zo strany starostu nebolo vykonané a to isté platí aj pre prvý polrok 2019.  

 

Časť VIII. Zodpovednosť za hospodárenie a monitorovanie rozpočtového 

hospodárenia, ako sa v §23 zodpovednosť za hospodárenie obce nesie hlavne starosta obce, 
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k tejto časti nemám taktiež žiadne výhrady nakoľko paragrafy patriace do tejto časti zahŕňajú 

ustanovenia, ktoré svojím spôsobom tvoria každodennú prácu finančných referentov.2 

 

Časť IX. Záverečný účet, predpokladám, že k tejto časti nie je potrebná bližšia kontrola, 

pretože informácie tu obsiahnuté už boli preverované pri kontrole Návrhu záverečného účtu 

obce Zemné a pri vypracovávaní odborného stanoviska k tomuto záverečnému účtu, tak ako 

som to už uvádzal vyššie, teda všetky potrebné informácie k tejto časti je možné nájsť 

v spomenutom odbornom stanovisku. Všetky podmienky, termíny a legislatívne požiadavky 

boli splnené, odborné stanovisko k záverečnému účtu bolo zobraté na vedomie a samotný 

záverečný účet bol schválený obecným zastupiteľstvom, teda aj táto časť je v poriadku.   

 

Pre informáciu by som však dodal, že povinnosť, ktorá pre obec vyplýva jednak 

z platnej legislatívy ako aj z §26 bod 2. – Obec je povinná si dať overiť účtovnú závierku 

audítorom, podotýkam za predchádzajúci rok. Táto podmienka  nebola k 01.07.2019 ešte 

splnená, ale obec má na to jeden rok. Môžem však potvrdiť, že na overení účtovnej závierky sa 

už pracuje a audítorská správa bude k dispozícii v stanovenej lehote.  

 

Časť X.  Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce - čo sa §29 Finančná kontrola týka, 

tejto časti som sa taktiež venoval pri kontrole finančných operácií obce Zemné a v tejto 

kontrolnej správe som k finančnej kontrole nemal žiadne výhrady. Toto moje stanovisko sa 

z časti zmenilo na základe výsledkov kontroly týkajúcej sa zmluvných vzťahov obce Zemné 

a svoje postrehy rozpíšem v texte nižšie. Pri kontrole som sa tu zameriaval v prvom rade na 

zisťovanie, či boli dodržané požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite, ktorý ukladá subjektu územnej samosprávy povinnosť vytvoriť v rámci svojej 

pôsobnosti podmienky na efektívne finančné riadenie a zároveň finančnú kontrolu a taktiež 

vytvoriť podmienky na to, aby pri verejných financiách boli dodržiavané zásady hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti.  

 

Podľa vyššie uvedeného zákona má obec povinnosť vykonávať základnú finančnú 

kontrolu pri každej finančnej operácii alebo jej časti na príslušných stupňoch riadenia, teda musí 

byť zabezpečené, aby proces spracovania všetkých finančných transakcií bol odkontrolovaný 

zamestnancom obecného úradu ako aj vyššie postaveným odborným zamestnancom, prípadne 

 
2 Chcel by som tu však upozorniť na gramatickú chybu, ktorá bije do očí - §23, bod 2. ods b)  - nie riaditeľovia 
ale riaditelia.  
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priamo vedúcim zamestnancom, alebo štatutárom obce, čo vlastne predstavuje dodržanie 

zásady kontroly „štyroch očí“.   

 

Podľa môjho názoru sa pri finančnej kontrole vo všeobecnosti dostali do konfliktu dve 

strany. Na jednej strane som to ja, ako hlavný kontrolór obce a na druhej strane je to obecné 

zastupiteľstvo.  K tomuto záveru som dospel po odprezentovaní mojej kontrolnej správy 

týkajúcej sa zmluvných vzťahov obce Zemné, hlavne časti týkajúcej sa Poľovníckej spoločnosti 

Zemné, ktorej výsledkom bolo, že obecné zastupiteľstvo odmietlo túto správu zobrať na 

vedomie, čo ako som sa dozvedel, je veľmi zaujímavé riešenie problému, ktoré svojim 

spôsobom vyjadruje, že daný problém pre obecné zastupiteľstvo zrejme neexistuje a stav, ktorý 

vznikol im v plnej miere vyhovuje.  Pritom z mojej strany boli dokázané mnohé súvislosti, ktoré 

počas rokov nikto neriešil. Je však otázne k čomu je takéto riešenie, ktoré predviedlo obecné 

zastupiteľstvo dobré, pretože jednak nič nerieši a taktiež je aj pre mňa úplne irelevantné, pretože 

ako hlavný kontrolór mám neutrálne postavenie pri poukazovaní na pochybenia a zlyhania 

a v tejto práci mi nemôže byť bránené ani zo strany obecného zastupiteľstva ani zo strany 

starostu obce.  

 

 Myslím, že je to zbytočné tu znova zachádzať do detailov, tie sú jasne definované 

v kontrolnej správe týkajúcej sa zmluvných vzťahov obce Zemné, ale podľa môjho názoru bola 

finančná kontrola a môžeme povedať, že aj kontrola vo všeobecnosti v tomto smere 

vykonávaná nedostatočne a na druhej strane podiel viny tu nesú aj predstavitelia Poľovníckej 

spoločnosti Zemné, ktorým tento stav bezprávia vlastne úplne vyhovoval a nemali záujem 

o riešenie problémov, ktoré tu boli a stále sú. Dôsledkom tohto nezáujmu vznikli problémy, 

ktoré tu máme v súčasnosti a ich usporiadanie a vyriešenie bude trvať ešte dosť dlhú dobu.  Je 

pre mňa aj naďalej záhadou, ako je možné, že táto oblasť týkajúca sa jednak nakladania 

s majetkom obce ako aj finančnými prostriedkami obce, bola v minulosti z hľadiska kontroly 

na úplnom okraji záujmu. Každopádne faktom tu zostáva, že v tomto smere bude potrebné 

ďalšie šetrenie, ktoré zrejme vnesie viac svetla do vecí, ktoré bude treba zlepšiť a ktorých sa 

bude potrebné v budúcnosti vyvarovať.  

 

K §30 - Hlavný kontrolór obce - tu myslím nie je potrebné nič dodať, svoju prácu 

vykonávam v súlade s platnou legislatívou, najmä Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, ako aj na základe dokumentu „Zásady hospodárenie s finančnými prostriedkami obce 

Zemné“ a iných základných dokumentov obce.  
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Časť XI. Rozpočtové a príspevkové organizácie.  Údaje, ktoré sú obsiahnuté v §31 

Definície – sú aj naďalej platné.  Obec má zriadené 2 rozpočtové organizácie s právnou 

subjektivitou, 2 rozpočtové organizácie bez právnej subjektivity a 1 stravovacie zariadenie, ako 

súčasť školského zariadenia bez právnej subjektivity. Obec Zemné ani v roku 2018 

a v súčasnosti nemala zriadené príspevkové organizácie. Tu prebehla kontrola tiež v rámci 

procesu schvaľovania Záverečného účtu obce Zemné za rok 2018 ale v budúcnosti uvažujem 

nad komplexnejšou kontrolou rozpočtových organizácií. Keďže rozpočtové a príspevkové 

organizácie sú dosť špecifická a samostatná oblasť s ktorou som ešte v rámci mojej praxe nemal 

žiadne skúsenosti, momentálne sa v rámci svojich časových možností zaoberám študovaním 

tejto problematiky. Akonáhle budem mať túto problematiku v rovine teórie zvládnutú 

v dostatočnej miere, bude aj v tejto oblasti vykonaná komplexná kontrola.  

 

Časť XII. Záverečné ustanovenia – je to posledná časť kontrolovaného dokumentu, kde 

sú z hľadiska kontroly v určitej miere dôležité body 1. a 2. §32, ktoré pojednávajú o časových 

lehotách uverejňovania dokumentov obce. Tu už taktiež prebehla kontrola pri schvaľovaní 

týchto dokumentov a nedostatky neboli objavené.  
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Záver 
 

 

Dúfam, že sa mi podarilo v tejto kontrolnej správe dostatočne vysvetliť všetky aspekty 

týkajúce sa dokumentu „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zemné“.  Na 

základe kontroly môžem vyjadriť, že predmetný dokument je aktuálny a je taktiež v súlade 

s platnou legislatívou a tým pádom momentálne nie je potrebná žiadna aktualizácia tohto 

dokumentu.  

 

Ak sa však pozrieme na dodržiavanie zásad, ktoré vyplývajú z tohto dokumentu, tak tu 

nie je možné vyjadriť jednoznačné závery, ale naopak situácia tu vyžaduje vzniesť aj určité  

výhrady.  Ako som však počas kontroly konštatoval, väčšina preverovaných skutočností je 

v poriadku a ustanovenia vyplývajúce z tohto dokumentu sa dodržiavajú, keďže tento 

dokument upravuje takpovediac každodenné činnosti obecného úradu a jeho zamestnancov.  

 

Kde ale musím znova, aj prostredníctvom tejto kontrolnej správy, vzniesť námietky sú 

podľa môjho názoru dosť podstatné nedostatky, ktoré sa dotýkajú a prelínajú sa so zmluvnými 

ako aj finančnými vzťahmi, finančnou kontrolou a taktiež aj aspektmi, ktoré upravuje dokument 

„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zemné“. Namiesto jednoznačných 

záverov kontroly tieto zistenia vyvolali skôr ďalšie otázky a v konečnom dôsledku je tých 

otázok viac, ako na začiatku procesu kontroly. A myslím, že práve z tohto dôvodu by nebolo z 

mojej strany v poriadku vyjadriť  pri tejto časti kontroly jednoznačné závery, kým šetrenie 

týchto skutočností nebude ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zemnom dňa 02.08.2019 Ing. Tomáš Hegedüš,                              

                                                                                                       Hl. kontrolór obce Zemné 


