OBEC LOZORNO
Ing. Anna Ševerovó
hlavná kontroiórka obce

Obecný úrad Lozorno, Hlavná Č. 1, 900 55 Lozorno
severova @lozorno.sk, www.lozorno.sk

Správa o výsledku vykonanej kontroly stavu a vývoja dihu
obce Lozorno

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018, vzmysle ~ 18d zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa * 20 ods. 5 písm. aj
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade so Zásadami kontrolnej
činnosti bola vykonaná včase od 09.07.2018 do 15.08.2018 kontrola stavu a vývoja dlhu
obce.
Podľa ~ 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu
obce. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (t.j. ak celková
suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka) je hlavný kontrolér obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Povinná osoba: Obec Lozorno, Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Kontrolované obdobie: k 31.12.2017
Kontrola bola vykonávaná v čase : 02.07.2018 do 15.08.2018
Cieľ kontroly:
overiť, či sú dodržiavané pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa ~ 17 zákona č. 583/2004
Z. z.,
Predmet kontroly:
kontrola stavu a vývoja dlhu obce podľa ~ 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Kontrolu vykonal:
Ing. Anna Ševerová- hlavný kontrolór obce
Kontrolné východiská:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPÚS“),

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojovfinancovania:
Obec v zmysle ustanovenia ~ 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., móže na pinenie
svojich úloh prijat návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutečných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu mého subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a mé prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa * 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2016:
skutočné bežné príjmy obce
skutočné bežné príjmy RO +mimorozpočtové
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
zostatok istmy z bankových úverov
zostatok_istmy_z_póžičiek
zostatok_istmy_z_návratných_finančných_výpomocí
zostatok istmy z investičných dodávateľských úverov
zostatok istmy z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
zostatok istmy z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
zostatok istmy z úveru z Environmentálneho fondu
zostatok istmy Z
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Z_úverov ze_ŠFRB_obecné_nájomné_byty
Z úveru Z Environmentálneho fondu
Z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Z úverov
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dihu obce k 31.12.2017
-

-

-

SumavEUR

1.987.946
99.538,91
2.087.484,91
106.716,08

-

-

-

-

-

-

-

106.716,08

-

-

-

-

Zostatok istmy k 31.12.2017
106.716,08

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016
2.087.484,91

106.716,08
* 17 ods.6 písm. a)
< 60%
5,11%
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Zákonná podmienka podľa 5 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa * 17 ods.6 písm. b)
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2016:
skutočné bežné príjmy obce
skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené 0:
dotácie na prenesený výkon štátnej správy
dotácie_z_MF_SR
-_príjmy_z_náhradnej_výsadby_drevín
osobitný predpis
-

-

-

SumavEUR

1.987.946
99.538,91
2.087.484,91
450.947,96

-

-

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istmy a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
821004
221005
821007
821009

4.488,00
1.632.048,95
1.632.048,95

-

-

37.202,04

-

-

-

-

-

651002
651003
651004

3065,08

Spolu splátky istmy a úrokov k 31.12.2017

Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2017
40.267,12

40.267,12

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2016

* 17 ods.6 písm. b)

1.632.048,95

2,47%

<

25%

Zákonná podmienka podľa 5 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
Záver:
Kontrolou bol zistený klesajúci vývoj dlhu a súlad s preverovanými rozpočtovými
pravidlami ustanovenými v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Vzhťadom k tornu, že pri kontrole neboli zistené nedostatky ani porušenia všeobecno
právnych predpisov bola z kontroly vypracovaná správa, ktorá bola odovzdaná dňa
15.08.2018 do rúk starostovi obce Lozorno.

—

Za povinnú osobu;
Ľubomír Húbek starosta obce
—

Za oprávnenú osobu:
Ing. Anna Ševerová hlavný kontrolór obce
—

Spracovala, dila 15.08.2018

Ing. Anna ševerová,
hlavný kontrolór obce

