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 JUDr. Silvia Štarková, LL.M. – Hlavná kontrolórka Obce Šintava 

 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

 

V zmysle § 18f ods. l písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

predkladám 

 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Šintava za rok 2019 (ďalej len 

„stanovisko“). 

 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

Obce Šintava a výročnej správy za rok 2019. Návrh bol zverejnený dňa 01.06.2020 na úradnej 

tabuli a na webe obce. 

 

1.1 Zákonnosť so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

Návrh záverečného účtu Obce Šintava za rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so – Zásadami rozpočtového 

hospodárenia obce Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Šintava. 

 

 

Vo svojom stanovisku som hodnotila : 

− náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

− údaje o plnení rozpočtu 

− aktíva a pasíva 

− stav a vývoj dlhu 

− hospodárenie ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka Šintava 

 

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 

 Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

1.3 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade 
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s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 

o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti. 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti neobsahuje, pretože obec v roku 

2019 nevykonávala  podnikateľskú činnosť. Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa 

rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004 – 42, ktorým sa 

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je 

záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

2. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 

Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 

podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného účtu 

v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie na 

úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej 

kategórii. 

Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po skončení rozpočtového roka 

údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 

ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 

k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného 

celku. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 

o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti. 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 

podľa  jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva 

podnikateľskú činnosť  a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov. 

 

2.1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE  

 

Finančné hospodárenie Obce Šintava sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva číslo OZ č. 20/OZ-2018 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 

27.12.2018.  

 

Schválený rozpočet Obce Šintava bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesenia 

obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to : 

 

- uznesením OZ č.76/OZ/2019 zo dňa 24.06.2019 

- uznesením OZ č.129/OZ/2019 zo dňa 18.11.2019 

- rozpočtovým opatrením č. 3/2019/OcÚ starostu obce  k  31.12.2019 .  

 

Rozpočet celkove obec a ZŠ s MŠ 

 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu 

celkové príjmy  1.535.647,00 1.631.073,42 1.617.507,17 

celkové výdavky 1.535.647,00 1.545.792,95 1.449.688,05 

Hospodárenie-prebytok-schodok 0,00     85.280,47    167.817,12  
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Bežný rozpočet obce a ZŠ s MŠ: 

 

Bežné príjmy 1520.031,00 1.518.758,00 1.513.484,93 

Príjmy RO vlastné     15.616,00     53.470,00     45.476,82 

 1.535.647,00 1.572.228,00 1.558.961,75 

Bežné výdavky obce   720.647,00  720.993,00    687.345,85 

Bežné výdavky RO   749.000,00  749.000,00    686.188,32 

        

Hospodárenie-prebytok/schodok 1.535.647,00 1.469.993,00    1.373.534,17 

 

Kapitálový rozpočet: 

 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet   Plnenie rozpočtu 

Kapitálové príjmy  0,00 8.610,00 8.610,00 

Kapitálové výdavky  0,00 9.799,95 9.799,95 

Hospodárenie-prebytok-

schodok 

0,00 -1.189,95 -1.189,95 

 

Finančné operácie: 

 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet   Plnenie  rozpočtu 

príjmové fin. operácie 0,00 49.935,42 49.935,42 

výdavkové  fin. operácia    66.000,00 66.000,00 66.353,93 

Hospodárenie-prebytok-

schodok 

- 66.000,00 -16.064,58 -16.418,51 

  

2.1.1 Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 

 

                                                                     rozpočet     skutočnosť           % plnenia 

000 Daňové príjmy                         704.200,00   700.720,53       99,50 

                                                                                                                        

 

111 Daň z príjmov FO                         604.970,00      604.970,93                100,00    

121 Daň z nehnuteľnosti          63.030,00       60.529,50          ..96,03    

133 Dane za tovary a služby        36.200,00       35.220,10              .. 97,29 

   

 

Porovnanie stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2018 a k 31.12.2019: 

Daňové nedoplatky k 31.12.2018 k 31.12.2019 Rozdiel 
Index  

2019/2018 

 780,19 1.943,22 -1.163,03 2,49 
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                                                                                               rozpočet           skutočnosť            % 

 

200 Nedaňové príjmy                                248.156,00    245.496,77     98,92  

211 Príjmy z podnikania                                                        3.500,00           3.500,00         100,00   

212 Príjmy z vlastníctva majetku                                         86.508,00         84.591,12           97,78   

221 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby          8.000.00           8.477,00          105,96           

222 Pokuty a penále                                                                 510,00              510,00          100,00 

223 Služby                                                                          140.554,00      139.332,67            99,13 

233 Kapitálové  príjmy                                                          8.610,00           8.610,00         100,00                             

243 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,                                 60,00                60,98           90,27  

292 Ostatné príjmy                                                                5.068,00           5.164,34         101,63             

  

300 Granty a transfery                                   575.012,00    575.877,63   100,15  

311  Tuzemské bežné granty a transfery                                      500,00          1.338,00        267,60          

312  Transféry v rámci verej.správy                                     574.512,00      574.539,63        100,00            

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery                                   0,00                 0,00            0,00 

 

 Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové 

dane. Príjmy z podielových daní boli naplnené na 100%. Rozpočet 604.970,00 €, skutočnosť 

604.970,93 €. Celkom bežné daňové príjmy rozpočet 613.928,00 €, dosiahnuté príjmy 

631.798,94  €, plnenie 102,91%. 

Bežné nedaňové príjmy rozpočet 704.200,00 €, skutočnosť 700.720,53 €, plnenie 99,50%. 

Príjmy tvoria príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku/dividendy Komplex Pusté sady, 

z prenajatých pozemkov, budov. Ďalej sú to príjmy za administratívne- správne  poplatky, 

poplatky za hrobové miesto, vodné,  stočné , komunálne odpady, opatrovateľská služba, pokuty. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery :  

 

Rozpočet na rok 2019 po  

poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenie 

575.012,00 575.877,63 100,15 

 

 

 

P.č.  Poskytovateľ   Suma v   € Účel  

1  Granty 1.338,00   Dary edukačná kocka, Komplex 

2  Grant VÚC 1.500,00   Edukačná kocka 

3  Grant úrad vlády SR 3.000,00   ZŠ s MŠ tabule 

4  ÚPSVaR  Galanta 17.566,00   Hmotná núdza, stravovanie ZŠ s MŠ 

5  ÚPSVaR Galanta 2.174,60   Chránená dielňa 

6  MF SR   ZOS 99.360,00  Zariadenie opatrovateľskej služby 

7  Krajský stavebný úrad Trnava 1.921,41  Spol. stav. Úrad  

8  KÚ Trnava 414,06  Pozemné komunikácie 

9  KÚ Trnava 161,81  Životné prostredie 

10  Krajský školský úrad Trnava     437.435,00  Školstvo 

11  Obvodný úrad Galanta  5.120,46  Matrika 

12  Obvodný úrad Galanta   602,03  Dotácia  evidencia obyvateľstva 

13   MF SR 1.706,62   voľby 

14  Dobrovoľná požiarna ochrana  3.000,00 Dotácia na materiálno -technické 
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zabezpečenie DHZO 

15  MŽP SR 577,64  Geologický prieskum 

 SPOLU 575.877,63  

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  

 

 

2.1.2 Plnenie rozpočtu výdavkov: 

 

                                                                                       rozpočet                 skutočnosť           % 

       

600 Bežné výdavky                                                      720.993,00             687.345,85          95,33                                       

 

611Mzdy . Tarifné platy                                                 189.010,00             194.442,47         102,87                    

612 Príplatky                                                                   60.340,00               54.962,68           91,08 

614 Odmeny                                                                      6.341,00                 5.500,00           86,73 

620 Poistné a príspevok do poisťovní                            99.649,00               97,336,09           97,67 

630 Tovary a služby                                                     332.838,00             303.189,26           91,09 

640 Bežné transfery                                                       21.615,00               22.389,09         103,58  

 650 Splácanie úrokov v tuzem                                      11.200,00                  9.526,26           85,05 

                                                                                                                                 

 700 Kapitálové výdavky                              9.799,95           9.799,95     100,00%  

711    Nákup pozemkov a nehm.aktivít                            1.600,00                  1.600,00         100,00% 

717    Realiz.stav.a techn. Zhod.                                      8.199,95                  8.199,95        100,00% 

 

 

2.1.3 Finančné operácie:   

 

 

2.1.3.1 Príjmové finančné operácie 

 

 453 Zost.prostr.predchádz.rokov ZŠ s MŠ                         44.535,47           44.535,47       100,00 %  

 454 Prevod z rezervného fondu                                           5.399,95              5.399,95      100,00 % 

 

2.1.3.2 Výdavkové finančné operácie 

  

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami         

821 Splácanie tuzem. istiny                                               66.000,00           66.353,93       100,53%    

 

Vo finančných operáciách bol uskutočnený výdaj na splácanie 2 dlhodobých úverov zo 

ŠFRB  a  dvoch úverov z Prima banky. Obec má ku koncu roka 2 úvery zo ŠFRB so zostatkovou 

hodnotou 695.026,22 € s mesačnou splátkou 3.184,83 € (istina a úrok) a dva úvery z Prima Banky 

so zostatkovou hodnotou 63.816,63 € s mesačnou splátkou 2.944,35 €, 
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2.1.4 Výsledok hospodárenia 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k  31.12.2019 v EUR 

 

  

Bežné  príjmy spolu 1.558.961,75 

z toho : bežné príjmy obce  1513484,93 

             bežné príjmy RO 45476,82 

Bežné výdavky spolu 1.373.534,17 

z toho : bežné výdavky  obce  687345,85 

             bežné výdavky  RO 686188,32 

Bežný rozpočet 185.427,58 

Kapitálové  príjmy spolu 8610 

z toho : kapitálové  príjmy obce  8610 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 9.799,95 

z toho : kapitálové  výdavky  obce 9799,95 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -1189,95 

Prebytok/schodok bežného a          kapitálového rozpočtu 184.237,63 

Vylúčenie z          prebytku  80217,70 

Upravený prebytok/schodok bežného a          kapitálového rozpočtu 104.019,93 

Príjmové finančné operácie  49935,42 

Príjmové finančné operácie RO 0 

Výdavkové finančné operácie 66353,93 

Rozdiel finančných operácií -16.418,51 
PRÍJMY SPOLU   1617507,17 
VÝDAVKY SPOLU 1449688,05 
Hospodárenie obce  167.819,12 
Vylúčenie z prebytku 80217,7 
Upravené hospodárenie obce 87.601,42 

 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 184.237,63 v zmysle ustanovenia §10 

ods. 3  písm. a) a b) zákona  č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je upravený o vylúčené 

prostriedky  v sume  80.217,70 € a rozdiel finančných operácií – 16.418,51€, čo predstavuje 

upravený prebytok vo výške 87.601,42 €. 

 

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 

ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 
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Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019 

Rozpočtový výsledok hospodárenia, rozdiel výnosov triedy 6 a nákladov triedy 5  za rok 2019 

je vo výške 112.338,90 €. 

  

Zostatok na účtoch obce je vo výške                                 235.050,34 € 

v pokladni                                                                              1.513,87 € 

Spolu :                                                                                236.564,21 € 

 

 z neho sú tieto viazané finančné prostriedky : 

− zábezpeka byty                                                          22.616,76 € 

− nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ                               3.994,54 € 

− nevyčerpané prostriedky za stravu                               6.454,10 € 

− účet sociálneho fondu                                                  3.022,95 € 

− zostatok rezervného fondu                                         42.080,35 € 

− zostatok ostatného fondu                                              2.049,00 €                 

 

Spolu :                                                                                    80.217,70 € 

 

 

NÁVRH POUŽITIA REZERVNÉHO FODNU PRE OZ:  

− stav k 1.1.2019                                                      47.252,30 € 

− prírastky                                                                     228,00 € 

− použitie                                                                   5.399,95 € 

− stav k 31.12.2019                                                  42.080,35 € 

 

 

2.2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV 
 

 

2.2.1 A K T Í V A  

Názov                                                                        31.12.2018   31.12.2019 

Neobežný majetok spolu /netto/                                              2.913.106,00         2. 712.598,00 

z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok                                                                      0,00                                0,00 

Dlhodobý hmotný majetok                                                          2.586.445,00         2.385.937,00 

Dlhodobý finančný majetok                                                             326.661,00                     326.661,00 

Obežný majetok spolu                                                                    142.525,00                    247.580,00 

z toho :  

Zásoby                                                                                                      828,00                            763,00         

Pohľadávky                                                                                          11.552,00                       10.253,00 

Zúčtovanie medzi subj.VS                                                                            0,00                                0,00 

Finančný majetok                                                                               130.145,00                     236.564,00        

Časové rozlíšenie                                                                                  1.078,00                            903,00 
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2.2.2 P A S Í V A 

Názov                                                                                          31.12.2018               31.12.2019  

Vlastné  imanie a záväzky                                                        3.056.709,00              2.961.082,00 

z toho : 

Vlastné imanie                                                                    1.054.548,00        1.166.887,00 

Nevysporiad. HV minul. rokov                                           1.101.874,00          1.054.548,00 

Výsledok hospodárenia                                                               -48.082,88                 112.338,90  

Záväzky                                                                                      941.963,00                 833.331,00           

z toho :       

Rezervy zákonné krátkodobé                                                        0,00                                0,00 

Zúčtovanie medzi subjekt.VS                                                       44.535,00                        8.786,00 

Dlhodobé záväzky                                                                     719.594,00                 689.615,00 

Krátkodobé záväzky                                                                      78.685,00                     71.113,00  

Bankové úvery a ostatné prij. výp.                                                 88.149,00                     63.817,00 

Časové rozlíšenie                                                                 1.060.198,00                 960.865,00                 

 

2.2.3 Vývoj pohľadávok v  € 

 

 Pohľadávky brutto     rok 2017 rok 2018 rok 2019 

      Daňové pohľadávky k 31.12.                                 1.250,09             367,67         2.402,30 

Nedaňové pohľadávky k 31.12.                          12.546,43        11.184,04         9.660,74 

 

2.2.4 Ostatné  dôležité informácie 

 

Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v súlade s VZN č. 7/2005 

o dotáciách.  

 

 

2.3 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky : 

 voči bankám   účet 461                                   63.816,63 €             

 voči dodávateľom účet 321                                 6.614,49 € 

 voči štátnemu rozpočtu    336,342.341           15.214,45 € 

 voči zamestnancom      331                             15.268,30 €     

 ŠFRB  479 - dlhodobé                                           686.326,76 € 

 ŠFRB 479 – krátkodobé                                  31.316,22 € 

 záväzky soc.fondu 472                                       3.288,52 € 

iné záväzky 379                                                 2.699,50 € 

                   

           Spolu :                                                          824.544,87€             

 

Obec v roku 2018 vykázala záväzky vo výške  897.427,70 € a v roku 2019 vo výške 824.544,87 € čo 

predstavuje zníženie zadlženosti obce o  72.882,83 €.  
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2.4  INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU ZŠ 

S M KRÁĽA SVÄTOPLUKA ŠINTAVA 

         

2.4.1 Príjmy bežného rozpočtu v € 

 

           Názov                                  Schválený                   Upravený              Skutočnosť 

                                                         rozpočet                     rozpočet                k 31.12.2019 

             

Príjmy z vlastníctva - prenájom          1.500,00                        1.500,00                    472,41 

Administratívne poplatky                  13.616,00                     16.300,00               13.297,73 

Ostatné príjmy                                            0,00                              0,00                      28,88 

Dotácie zo ŠR – projekty                           0,00                      35.970,00               31.677,80 

 

  Spolu :                                              15.616,00                     53.770,00                45.476,82                                                           

 

                   

2.4.2 Výdavky bežného rozpočtu v € 

 

            Názov                                 Schválený                      Upravený                Skutočnosť 

                                                        rozpočet                         rozpočet                 k 31.12.2019 

 

Základná škola                                  545.000,00                    545.000,00               512.889,20                            

Materská škola                                  136.500,00                    136.500,00               121.083,99       

školský klub                                        33.500,00                      33.500,00                 29.407,99                             

školské stravovanie                             34.000,00                      34.000,00                 22.807,14  

Spolu :                                              749.000,00                     749.000,00               686.188,32                                                                     

 

 

3. ZÁVER 
 

Návrh záverečného účtu Obce Šintava 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 

ods. 5 citovaného zákona. 

 

Návrh záverečného účtu Obce Šintava k 2019 v zmysle § 9 os. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zverejnený najmenej na 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým. 

 

Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo všetkých významných 

súvislostiach finančnú situáciu Obce Šintava a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade 

so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčam obecnému zastupiteľstvu 

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Šintava k 2019 výrokom:  

                                        

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad. 
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V zmysle ust. § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, 

podľa ktorého: „Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 

2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu: § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona 

č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ odporúčam obecnému zastupiteľstvu: 

 

prijať uznesenie o presunutí prebytku rozpočtu v plnej výške do rezervného fondu, aby 

obec mala možnosť v prípade potreby použiť prebytok rozpočtu cez rezervný fond na 

úhradu bežných výdavkov do 31.12.2021 v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.. 

 

 
 

  V Šintave dňa 05.06.2020                                                             

 

 

                                                                                          JUDr. Silvia Štarková, LL.M 

                                                                                          hlavná kontrolórka obce Šintava 

 

 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.6.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/#paragraf-10.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/#paragraf-10.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/#paragraf-12.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/#paragraf-17.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/#paragraf-17.odsek-2

