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NÁVRH NA UZNESENIE : 

 

Uznesenie č.    /151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie Správu Najvyššieho kontrolného úradu v Slovenskej republike 

o výsledku kontroly „Zadlženosť miestnej územnej samosprávy 

a rozpočtová zodpovednosť“ 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v roku 2020 kontrolu zadlženosti 

miestnej územnej samosprávy a rozpočtovej zodpovednosti na základy vyhodnotenia rizík, 

v rámci ktorých boli uplatnené všeobecné kritériá a kritériá na základe skúseností 

z predchádzajúcich kontrol.  

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania ako aj použitia 

návratných zdrojov financovania  miestnej územnej samosprávy v nadväznosti na dosiahnuté 

výsledky rozpočtového hospodárenia  a schopnosť splácať záväzky.  

Predmetom kontroly  bola analýza rozpočtového hospodárenia, stav a vývoj dlhu za roky 2017, 

2018, 2019 a predchádzajúce roky, týkajúce sa dlhovosti obce, ako rok 2016, roky odovzdania 

stavieb ONB, t.j. 2006, 2010 a s tým súvisiace, t.j. roky rozvojového hospodárenia obce. 

Kontrola bola zahájená 10.06.2020,  ukončená po konzultácií  zistení a zobratí na vedomie 

výsledku kontroly dňa  02. 12. 2020, ktorý bude v prospech obce a nezabraňuje prijatie úveru 

na ďalšie rozvojové – investičné akcie. Vzhľadom na výsledok kontroly, ktorá neovplyvní 

výsledok hospodárenia obce, ani úroveň zadlženosti, ktorá bola aj predmetom kontroly, 

odporúčania a opatrenia obce sa budú týkať skôr technického zlepšenia spracovania výkazov 

a dát, definovania ďalšieho sa vzdelávania, IT korekcií v programovom vybavení, 

v programovom rozpočte popri jedného zámeru členiť aj na zámery programov a cieľov podľa 

uváženia úkonov. Obsah, číselné a textové vyjadrenie zostáva nezmenené.  

Na základe výsledkov kontroly  Najvyšší kontrolný úrad SR, Expozitúra Nitra, Jelenecká 49, 

950 38 Nitra,  žiada kontrolovaného subjektu, Obce  Zemné, aby zabezpečila ochranu osobných 

údajov uvedených v protokole o výsledku kontroly v zmysle §2 v spojitostí s §5 písm. h zákona 

č. 189/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalej 

žiada od kontrolovaného subjektu, aby na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

informoval o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach Obecné zastupiteľstvo v Zemnom.    

S zhrnutím zistení sa zaoberá obecné zastupiteľstvo do úrovne „zobratia na vedomie“. 

 


