
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bratislava 24. júla 2019 
         Číslo: MF/14838/2019-422 
 
 
 
 
Vážený pán predseda, 
 
 
v nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 12. júla 2019, týkajúcu sa zaslania informácie o dodržiavaní povinností podľa 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej zákon č. 583/2004 Z. z.) Vám 
v prílohe zasielam numerické vyhodnotenia výšky dlhu a dlhovej služby obcí a VÚC k 31.12.2018 (prílohy č. 1 až 3). 
 
Na základe údajov o celkovej výške dlhu z finančných výkazov FIN 5-04 a údajov o záväzkoch, ktoré sa 
nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. z finančných výkazov FIN 6-04 
(vo vzťahu k údajom ŠFRB a predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ aj z poznámok 
k Individuálnej účtovnej závierke tab. č. 15) predložených obcami, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej 
MF SR) identifikovalo 65 obcí, ktoré vykázali prekročenie zákonného limitu 60% výšky dlhu k 31.12.2018.  
 
Vo väzbe na Čl. 6 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej ústavný zákon 
č. 493/2011 Z. z.) bolo vylúčených 13 obcí (Brezovec, Dvorianky, Ľutov, Pažiť, Lúčina, Slanská Huta, Rakša, 
Ďurková, Jablonov, Sokoľ, Solčianky, Kočín-Lančár, Brezolupy), v ktorých boli vo voľbách 2018 zvolení noví 
starostovia/starostky. 
 
S cieľom verifikovať skutočný stav MF SR požiadalo 47 hlavných kontrolórov obcí o preverenie údajov 

poskytnutých obcami. Neboli oslovené obce, ktoré sú v súlade s § 17 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. v nútenej 

správe (Luhyňa, Mestská časť Bratislava -Devín), resp. ktorým bola za prekročenie 60% dlhu za rok 2016 vyrubená 

pokuta a v roku 2018 sa výška ich zadlženia nezvyšovala (Častkov, Orovnica). Ďalej nebola oslovená obec Horná 

Mičiná, ktorá prekročila 60 % dlhu reštrukturalizáciou pôvodných úverov novým úverom, ktorým sa dostala 

z nútenej správy (v súlade s § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú 

záväzky z prijatia návratných zdrojov financovania podľa § 19 ods. 25 uvedeného zákona).  

Okrem toho MF SR oslovilo 7 hlavných kontrolórov obcí (Brunovce, Horný Kalník, Hosťovce, Košice sídl. KVP, 

Sklabiňa, Svrbice, Veľká Dolina) ktoré k 31.12.2018 nepredložili finančné výkazy FIN 5-04 a FIN 6-04 a nebolo 

možné vyčísliť výšku dlhu k 31.12.2018.  

V súčasnosti sa vyhodnocujú zaslané odpovede a v prípadoch potvrdenia prekročenia limitu dlhu sa pristúpi 

k začatiu správneho konania o uložení pokuty.  

MF SR listom upozornilo na vykázané prekročenie výšky dlhu aj 13 obcí, v ktorých boli vo voľbách 2018 zvolení 

noví starostovia, t. j. spĺňajú Čl. 6 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. 

S prihliadnutím na vyhodnotenie údajov za predchádzajúce roky je predpoklad, že počet obcí, ktoré presiahnu 

zákonom stanovenú výšku dlhu 60% bude korigovaný. 

Dlh a dlhová služba vyšších územných celkov boli aj v roku 2018 pod zákonom stanoveným limitom. 

K zdôvodneniam, ktoré predložilo 31 obcí k prekročeniu výšky dlhu za rok 2017, uvádzam, že po ich vyhodnotení 

boli na správne konanie postúpené 2 obce (Bertotovce, Nižný Komárnik). Dodatočne bola na základe oznámenia  



audítora podľa § 16 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. na správne konanie postúpená obec Plavecké Podhradie. 

Vyhodnotenie stavu správnych konaní o uložení pokuty za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 4. MF SR vyhodnotilo 

aj finančné výkazy, ktoré boli dodatočne predložené obcami, ktoré ich k 31.12.2017 nepredložili (Hubice, Kocurany, 

Kravany nad Dunajom, Veľké Zálužie, Trnovec nad Váhom, Chrabrany, Hosťovce, Sklabiňa, Spišský Štiavnik). 

Žiadna z uvedených obcí neprekročila za rok 2017 výšku dlhu 60%.  

Vyhodnotenie stavu správnych konaní o uložení pokuty za rok 2016 je uvedené v prílohe č. 5.  

MF SR venuje trvalú pozornosť  problematike zlepšenia kvality predkladaných finančných výkazov aj spoluprácou 

s predstaviteľmi samospráv a ZMOS. Ako príklad možno uviesť realizáciu série odborných seminárov 

organizovaných MF SR a ZMOS v septembri 2017, kde bola problematika vykazovania dlhu obcí jednou z hlavných 

tém seminára. Súčasne MF SR v priebehu roka informuje ZMOS o obciach, ktoré vykazujú prekročenie výšky dlhu 

na základe predložených štvrťročných finančných výkazov.  

Požadované údaje k poznámkam účtovných závierok za jednotlivé obce so stavom k 31.12.2017 a 31.12.2018 
(údaje z riadkov 01 až 08 z tabuľky č. 15 – Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku) poskytnuté sekciou 
štátneho výkazníctva Vám budú zaslané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu sekretariat@rrz.sk. 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
Prílohy: podľa textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pán 
Ivan Šramko 
predseda 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 
Bratislava 
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