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Obec Láb  

Ing. Silvia Kapášová, hlavná kontrolórka 

___________________________________________________________________________ 

Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Láb 

 

Oprávnená osoba: hlavná kontrolórka obce Láb Ing. Silvia Kapášová 

Povinná osoba: Obecný úrad Láb, IČO: 00 304 883, (ďalej len „ObÚ Láb“),  

Predmet kontroly: kontrola stavu a vývoja dlhu obce Láb podľa § 17 ods. 15 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

Cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a iných pridružených zákonov a osobitných 

predpisov, 

Kontrolované obdobie: rok 2016, 

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p., v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
2. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPÚS“), 

3. Opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, 

obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva 

a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, 

4. Manuál MF SR k obsahu finančných výkazov. 

 

Konštatované skutočnosti: 

 

Podľa § 17 ods. 7 zákona o RPÚS sa celkovou sumou dlhu obce rozumie súhrn záväzkov 

vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. 

 

Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31.12.2016 v zmysle § 17 ods. 15 zákona o RPÚS 

oprávnená osoba konštatuje, že: 

- z predloženej účtovnej závierky k 31.12.2015, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov 

a strát, poznámky a výkaz o plnení rozpočtu, vyplýva, že skutočné bežné príjmy za 

rok 2015 boli zaznamenané vo výške 1 259 148,97 EUR vrátane nerozpočtovaných 

bežných príjmov RO vo výške 40 333,76 EUR 

- podľa Účtovnej závierky obce Láb k 31.12.2016, ktorá obsahuje súvahu, výkaz 

ziskov a strát a výkaz o plnení rozpočtu, obec Láb vykazuje v stave záväzkov 

návratné zdroje financovania. Stav návratných zdrojov financovania obce Láb k 

31.12.2016 je v sume 18 622,64 EUR (bez úveru ŠFRB). Obec Láb nevykazuje žiadne 

ručiteľské záväzky.  
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Celková suma dlhu obce Láb k 31.12.2016 v sume 18 622,64 EUR predstavuje  1,48 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (rok 2015: suma 

1 259 148,97 EUR); v prípade prepočtu zadlženosti bez zohľadnenia mimorozpočtových 

príjmov by táto celková suma dlhu predstavovala 1,53 % , t.j. neprekročila 50 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Celková suma dlhovej služby (ročných splátok návratných zdrojov financovania) v sume       

6 000 EUR predstavuje 0,48 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka (rok 2015: suma 1 259 148,97 EUR); v prípade prepočtu dlhovej služby bez 

zohľadnenia mimorozpočtových príjmov by táto dlhová služba predstavovala 0,49 %), t.j. 

neprekročila 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Obec Láb nie je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom by bolo zníženie celkovej sumy 
dlhu, nakoľko nedosiahlo hranicu celkovej sumy dlhu definovanej platnou legislatívou. 

Výpočet bol realizovaný podľa platnej úpravy platnej pre rok 2016. 

 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 22.06.2017 v Lábe. 

 

 

------------------------------------------------------- 

Ing. Silvia Kapášová, hlavný kontrolór obce Láb 

 

Povinná osoba potvrdzuje prevzatie správy dňa .............. 2017 


