
 
ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ

V PRaxi

ROČNÍK XIV. 3/2019
hOspOdáReNIe
Poskytnutie stravovania 
zamestnancom prijatých  
na základe dohôd s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny / 1
Mgr. Zuzana Dianová

Zostavenie záverečného  
účtu obce za rok 2018 / 2
Ing. Ingrid Konečná Veverková

Vplyv novely zákona  
o obecnom zriadení na povinne 
zverejňované informácie / 10
Ing. Oxana Hospodárová

úČtOVNÍctVO
Špecifiká účtovania DPH  
v štátnej správe a samospráve / 15
Ing. Jana Hvojníková

pOzNatKy z pRaXe
Audit v samospráve.  
I. časť – Aktíva / 20
Ing. Tatiana Macháčová

Príklady z praxe hlavného  
kontrolóra obce / 23
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Naša pORadňa
Otázky a odpovede / 27
Príspevok obce pri narodení dieťaťa
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pozastavenie funkcie počas materskej 
dovolenky
PhDr. Anna Böhmerová

Pečiatka základnej finančnej kontroly
Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozícia prednostu obecného úradu
JUDr. Simona Laktišová

Nezlučiteľnosť funkcií
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Správne zaradenie do platovej  
triedy – obec
Ing. Tatiana Macháčová

Splnomocnenie primátora
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Nadčas hlavného kontrolóra
Ing. Iveta Matlovičová

Písomné oznámenie zamestnávateľa 
o zmene platovej triedy
Mgr. Zuzana Dianová

UpOzORňUJeMe
Kalendár povinností / 31

Poskytnutie stravovania zamestnancom prijatých  
na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec zamestnáva zamestnan-
cov, prijatých na základe doho-

dy s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny, na základe projektu podpo-
ra zamestnávania uchádzačov o za-
mestnanie  prostredníctvom vybra-
ných aktívnych opatrení na trhu prá-
ce. Zamestnanci pracujú na údržbe 
obce 5 dní v týždni, 5 hodín denne. 
Zamestnanci majú podpísanú pra-
covnú zmluvu s obcou. Má obec po-
vinnosť poskytovať týmto zamest-
nancom stravovanie, keď mzda za-
mestnanca je refundovaná úradom 
práce (strava tu však nie je zahrnu-
tá)? 

Zo znenia otázky predpokladám, že 
obec má uzatvorenú dohodu medzi 
obcou a príslušným úradom práce, 
kde sú dohodnuté mzdové o ostatné 

podmienky zamestnávania uchádza-
čov o zamestnanie, a následne obec 
uzatvorila pracovné zmluvy s prís-
lušnými zamestnancami. V zmysle § 
11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zá-
konník práce v z. n. p. (ďalej len „Zá-
konník práce“) zamestnanec je fyzic-
ká osoba, ktorá v pracovnoprávnych 
vzťahoch, a ak to ustanovuje osobit-
ný predpis, aj v obdobných pracov-
ných vzťahoch vykonáva pre zamest-
návateľa závislú prácu. V zmysle § 
42 ods. 1 Zákonníka práce pracov-
ný pomer sa zakladá písomnou pra-
covnou zmluvou medzi zamestnáva-
teľom a zamestnancom, ak tento zá-
kon neustanovuje inak. Z uvedeného 
vyplýva, že osoby, ktoré vykonávajú 
práce pre obec a majú s obcou uza-
tvorenú pracovnú zmluvu, tzn., že 
obec je v pozícii zamestnávateľa, sa 

považujú za zamestnancov a prinále-
žia im teda všetky práva a povinnos-
ti vyplývajúce z pracovnoprávnych 
vzťahov. V zmysle § 152 ods. 1 prvá 
veta Zákonníka práce, zamestnávateľ 
je povinný zabezpečovať zamestnan-
com vo všetkých zmenách stravova-
nie zodpovedajúce zásadám správnej 
výživy priamo na pracoviskách alebo 
v ich blízkosti. Nárok na poskytnutie 
stravy má zamestnanec, ktorý v rám-
ci pracovnej zmeny vykonáva prá-
cu viac ako štyri hodiny (§ 152 ods. 2 
Zákonníka práce). Na základe uvede-
ných skutočností vyplýva, že ak za-
mestnanci pracujú pre zamestnávate-
ľa 5 hodín denne, majú nárok na za-
bezpečenie stravovania zo strany za-
mestnávateľa. 

Mgr. Zuzana Dianová

Využite možnosť bezplatného poradenstva
Predplatitelia časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi môžu bezplatne využívať poradenský servis. Stačí, ak zadáte 
svoju otázku prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk a my vám v čo najkratšom termíne zašleme vypracova-
nú odpoveď. Zárukou kvality a odbornej presnosti informácií sú renomovaní autori – poprední odborníci z praxe. Naj-
zaujímavejšie z vašich otázok uverejníme na stránkach nášho časopisu. Vaše otázky môžete zadávať na webovej stránke 
www.otazkyodpovede.sk s použitím rovnakých prihlasovacích údajov ako na portál www.uctoropoaobce.sk. Na hornej 
lište kliknite na „Zadať otázku“.
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Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2018

V príspevku sa venujeme zostaveniu 
záverečného účtu obce. Cieľom je 

upozorniť na základné zmeny pri zve-
rejňovaní záverečného účtu obce. Zod-
povieme na najčastejšie kladené otázky, 
ktoré súvisia so zostavením záverečného 
účtu obce a najmä s výpočtom výsledku 
rozpočtového hospodárenia obce.

Povinnosťou obce je po skončení 
účtovného a rozpočtového roka zo-
staviť účtovnú závierku podľa zá-
kona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v z. n. p. Po zostavení účtovnej zá-
vierky a jej overení audítorom má 
obec povinnosť údaje o rozpočto-
vom hospodárení súhrnne spraco-
vať do záverečného účtu obce. 

Proces zostavenia, obsah a náleži-
tosti záverečného účtu obce (ďa-
lej len „záverečný účet“) legislatív-
ne upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v z. n. p. 
(ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy“). 
Obec pri spracovaní záverečného 
účtu postupuje podľa § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy.

Vysporiadanie finančných vzťahov

Východiskom zostavenia závereč-
ného účtu a jeho dôležitou súčas-
ťou je vysporiadanie finančných 
vzťahov obce a najmä zúčtovanie 
finančných prostriedkov vyplýva-
júcich z týchto vzťahov. 

Obec finančne usporiada svoje hos-
podárenie vrátane finančných vzťa-
hov:
a) k štátu, t. j. najmä k štátnemu 

rozpočtu (ďalej len „ŠR“) a štát-
nym fondom,

b) k právnickým osobám a fyzic-
kým osobám – podnikateľom pô-
sobiacim na území obce, ako aj 
k obyvateľom žijúcim na tomto 

území vyplývajúce zo zákonov 
a z iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, zo všeobec-
ne záväzných nariadení (ďalej 
len „VZN“), ako aj zo zmlúv,

c) k zriadeným rozpočtovým a prí-
spevkovým organizáciám (ďalej 
len „ROPO“),

d) k právnickým osobám, ktorých 
je zakladateľom,

e) k rozpočtom iných obcí a k roz-
počtu VÚC, do ktorého územia 
obec patrí, ak plnia spoločné úlo-
hy.

Finančné prostriedky vyplývajú-
ce z finančných vzťahov sú súčas-
ťou rozpočtu obce, sú rozpočtova-
né podľa ekonomickej rozpočtovej 
klasifikácie ako granty a transfe-
ry v príjmovej aj výdavkovej časti 
rozpočtu. Prijatie týchto prostried-
kov a rovnako ich použitie je sú-
časťou plnenia a čerpania rozpočtu 
obce. Zúčtovanie týchto finančných 
prostriedkov je rovnako dôležité 
pri usporiadaní prebytku rozpoč-
tu obce, pretože ak je možné použiť 
ich v nasledujúcom rozpočtovom 
roku v súlade s platnými predpis-
mi alebo zmluvami, ich zostatok sa 
pri usporiadaní prebytku rozpočtu 
z tohto prebytku vylučuje. Rovna-
ko sa vylučujú z prebytku rozpoč-
tu nevyčerpané účelové prostried-
ky, ktoré nie je možné použiť v sú-
lade s účelom a ktoré sa z tohto dô-
vodu v nasledujúcom rozpočtovom 
roku pri ich zúčtovaní vracajú po-
skytovateľovi.

Po vyrovnaní finančných vzťahov 
obec pristupuje k samotnému spra-
covaniu záverečného účtu.

Náležitosti záverečného účtu

Podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej samo-
správy záverečný účet musí obsa-
hovať:

a) údaje o plnení rozpočtu v člene-
ní na bežný rozpočet, kapitálový 
rozpočet a finančné operácie,

b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevko-

vých organizácií v ich pôsob nosti,
e) prehľad o poskytnutých dotá

ciách podľa § 7 ods. 4 záko-
na o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v členení 
podľa jednotlivých príjemcov, 
ak nie sú obcou zverejnené iným 
spôsobom,

f) údaje o nákladoch a výnosoch 
podnikateľskej činnosti, ak obec 
vykonáva podnikateľskú čin-
nosť,

g) hodnotenie plnenia programov 
obce.

Po zostavení záverečného účtu sa 
jeho návrh predkladá na verejnú 
diskusiu. Táto povinnosť obci vy-
plýva z § 16 ods. 9 zákona o roz-
počtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a z § 9 ods. 2 zákona 
č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o obec-
nom zriadení“).

V súvislosti so zverejňovaním návr-
hu záverečného účtu treba upozor-
niť na novelu zákona o obecnom 
zriadení, na základe ktorej má obec 
povinnosť zverejniť návrh závereč-
ného účtu najmenej 15 dní pred ro-
kovaním obecného zastupiteľstva 
na úradnej tabuli obce a na webo-
vom sídle obce a navyše sa na ob-
ciach zavádza pripomienkové ko-
nanie k návrhu záverečnému účtu 
tak, ako je tomu pri VZN. 

 ? Čo znamená pripomienkové ko-
nanie k návrhu záverečného účtu 
podľa zákona o obecnom zria
dení?

Dňom vyvesenia návrhu závereč-
ného účtu začína plynúť najme-
nej desaťdňová lehota, počas kto-
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rej môžu fyzické a právnické oso-
by uplatniť pripomienku k návrhu 
záverečného účtu v písomnej for-
me, elektronicky alebo ústne do zá-
pisnice na obecnom úrade. Pripo-
mienkou možno v určenej lehote 
navrhnúť nový text alebo odporu-
čiť úpravu textu, napr. doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresne-
nie pôvodného textu. Z pripomien-
ky musí byť zrejmé, kto ju pred-
kladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ záverečného účtu pri-
hliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. Vyhodnotenie pripo-
mienok uskutoční navrhovateľ roz-
počtu s príslušnou komisiou, ak je 
zriadená. Vyhodnotenie obsahuje 
stručný obsah pripomienky, údaje 
o tom, kto predložil pripomienku, 
ktorým pripomienkam sa vyhove-
lo alebo nevyhovelo a z akých dô-
vodov. Vyhodnotenie pripomie-
nok sa musí predložiť poslancom 
v písomnej forme najneskôr tri dni 
pred rokovaním obecného zastupi-
teľstva o návrhu záverečného účtu.

 ? Na seminári nám bolo poveda-
né, že na základe novely zákona 
o obecnom zriadení od 1. 4. 2018 
musí byť návrh záverečného účtu 
zverejnený aj 15 dní po rokovaní 
obecného zastupiteľstva, na kto-
rom bol záverečný účet schvále-
ný. Je to pravda?

Po novele zákona o obecnom zria-
dení od 1. 4. 2018 platí, že podľa § 9 
ods. 2 zákona o obecnom zriadení 
obec zverejní návrh rozpočtu obce 
a návrh záverečného účtu obce naj-
menej 15 dní pred rokovaním obec-
ného zastupiteľstva na úradnej ta-
buli obce a na webovom sídle obce; 
ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona 
o obecnom zriadení platia rovnako. 

Názor uvedený v zadaní otázky 
pravdepodobne vznikol nespráv-
nou interpretáciou novely zákona 
o obecnom zriadení. Pripomienko-
vé konanie k návrhu rozpočtu a ná-
vrhu záverečného účtu sa zavádza, 
ale len aplikovaním ustanovení § 6 
ods. 4 až 7 tak, ako na to odkazu-

je citovaná novela. Uvedená povin-
nosť vyplýva z § 6 ods. 8 zákona 
o obecnom zriadení, keď pre účin-
nosť VZN platí, že sa musí vyhlá-
siť, pričom vyhlásenie sa vykoná 
vyvesením VZN na úradnej tabu-
li v obci najmenej na 15 dní a účin-
nosť nadobúda pätnástym dňom 
od jeho vyvesenia. Toto však pla-
tí len pre účinnosť VZN a nie pre 
účinnosť alebo zverejnenie závereč-
ného účtu.

V tejto súvislosti je možné dať 
do pozornosti povinnosť subjek-
tov verejnej správy, a teda aj obcí 
a ROPO, zverejňovať údaje o schvá-
lenom rozpočte na bežný rozpočto-
vý rok, údaje o očakávanej skutoč-
nosti bežného rozpočtového roka 
a údaje o skutočnom plnení roz-
počtu za predchádzajúce dva roz-
počtové roky do 30 dní po schvále-
ní rozpočtu a do 60 dní po skončení 
rozpočtového roka. Táto povinnosť 
subjektom verejnej správy, a teda aj 
obciam a ROPO, vyplýva z ústav-
ného zákona č. 493/2011 Z. z. o roz-
počtovej zodpovednosti.

    

Po zverejnení je návrh záverečné-
ho účtu spolu s odborným stano-
viskom hlavného kontrolóra obce 
predmetom rokovania obecného 
zastupiteľstva. Na rokovanie ho 
predkladá starosta obce.

Povinnosť predložiť návrh závereč-
ného účtu obce na schválenie obec-
nému zastupiteľstvu vyplýva z § 11 
ods. 4 písm. b) zákona o obecnom 
zriadení, podľa ktorého obecné za-
stupiteľstvo rozhoduje o základ-
ných otázkach života obce, najmä je 
mu vyhradené schvaľovať závereč-
ný účet obce. 

Podľa § 16 ods. 10 zákona o roz-
počtových pravidlách územnej sa-
mosprávy prerokovanie závereč-
ného účtu obce sa uzatvára jedným 
z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schva-

ľuje bez výhrad,

b) celoročné hospodárenie sa schva-
ľuje s výhradami.

Podľa § 16 ods. 11 zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej samo-
správy obec musí návrh závereč-
ného účtu prerokovať najneskôr do 
šiestich mesiacov po uplynutí roz-
počtového roka. Ide o zákonnú po-
vinnosť obce. 

 ? Obecné zastupiteľstvo neschvá-
lilo návrh záverečného účtu do 
30. júna rozpočtového roka. 
Môže ho schváliť starosta?

Prerokovanie návrhu záverečného 
účtu a schválenie celoročného hos-
podárenia obce s výhradami ale-
bo bez výhrad je len v kompeten-
cii obecného zastupiteľstva. Staros-
ta nemá oprávnenie schvaľovať zá-
verečný účet, a to ani v prípade, ak 
obecné zastupiteľstvo v zákonnom 
termíne návrh záverečného účtu 
neschválilo.

Starosta by mal upozorniť obec-
né zastupiteľstvo, že podľa § 16 
ods. 10 a 11 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
prerokovanie záverečného účtu sa 
uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schva

ľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schva-

ľuje s výhradami.

Ak teda poslanci obecného zastupi-
teľstva majú výhrady k návrhu zá-
verečného účtu, majú prijať uzne-
senie: „celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje s výhradami“ a nie zau-
jať postoj, že neschvália záverečný 
účet. Ak poslanci obecného zastu-
piteľstva schvália celoročné hospo-
dárenie s výhradami, musia prijať 
opatrenia na nápravu nedostatkov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva 
nemôžu neprijať žiadne uznese-
nie alebo prijať uznesenie, že „ne-
schvaľujú záverečný účet“, pretože 
zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy presne urču-
je, ako sa uzatvára prerokovanie zá-
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verečného účtu. Poslanci obecného 
zastupiteľstva pri prerokovaní zá-
verečného účtu musia prijať uzne-
senie, že „celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad“ alebo „ce-
loročné hospodárenie sa schvaľuje 
s výhradami“.

Starosta by ich mal tiež upozorniť 
na to, že podľa § 16 zákona o roz-
počtových pravidlách územnej sa-
mosprávy len obecné zastupiteľ-
stvo môže pri prerokúvaní záve-
rečného účtu rozhodnúť o použití 
prebytku rozpočtu, ak obec dosiah-
la prebytok rozpočtu. Ak neprero-
kujú návrh záverečného účtu a ne-
rozhodnú o použití prebytku roz-
počtu, nebudú môcť tieto finanč-
né pros triedky použiť cez peňažné 
fondy na ďalší rozvoj obce. 

prebytok rozpočtu alebo  
schodok rozpočtu 

Obec po finančnom usporiadaní 
svojho rozpočtového hospodárenia 
zostaví bilanciu svojho rozpočtové-
ho hospodárenia, bilanciu svojich 
príjmov a výdavkov vrátane príj-
mov a výdavkov svojich rozpočto-
vých organizácií. Táto bilancia príj-
mov a výdavkov je povinnou ná-
ležitosťou záverečného účtu obce 
(§ 16 ods. 1 písm. a) – údaje o pl-
není rozpočtu). Na základe tejto bi-
lancie obec zistí, ako v príslušnom 
rozpočtovom roku hospodárila, 
zistí výsledok rozpočtového hos-
podárenia.

Výsledok rozpočtového hospodá
renia môže byť prebytok ale-
bo schodok rozpočtu; prebytkom 
rozpočtu je kladný rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami rozpočtu, 
schodkom rozpočtu je záporný roz-
diel medzi príjmami a výdavkami 
rozpočtu, pričom príjmami a vý-
davkami rozpočtu sa rozumie sú-
čet bežných a kapitálových príjmov 
a súčet bežných a kapitálových vý-
davkov. 

Podľa § 16 ods. 8 zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej samo-

správy o použití prebytku rozpoč-
tu obce, resp. o financovaní schod-
ku rozpočtu obce rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo pri prerokúvaní zá-
verečného účtu. Preto by záverečný 
účet mal obsahovať aj návrh na po-
užitie prebytku rozpočtu, resp. vy-
financovanie schodku rozpočtu. 

Výsledkom hospodárenia obce 
mô že byť prebytok rozpočtu ale-
bo schodok rozpočtu, ktorý sa zis-
tí ako bilancia príjmov a výdavkov 
rozpočtu. Pre tvorbu peňažných 
fondov je potrebné bilanciou ziste-
ný výsledok hospodárenia upraviť 
v zmysle § 16 ods. 6 zákona o roz-
počtových pravidlách územnej sa-
mosprávy, podľa ktorého, ak mož-
no použiť v rozpočtovom roku 
v súlade s osobitným predpisom 
nevyčerpané účelovo určené pros-
triedky poskytnuté v predchádza-
júcom rozpočtovom roku zo ŠR, 
z rozpočtu Európskej únie alebo na 
základe osobitného predpisu, tie-
to nevyčerpané prostriedky sa na 
účely tvorby peňažných fondov 
pri usporiadaní prebytku rozpočtu 
obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy z tohto pre-
bytku vylučujú. 

Podľa odkazu pod čiarou osobit-
ným predpisom sú napr.:
a) zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v z. n. p. (ďa-
lej len „zákon o ochrane prírody 
a krajiny“), ktorý rieši náhrad-
nú výsadbu drevín – podľa § 48 
ods. 1 zákona o ochrane príro-
dy a krajiny orgán ochrany prí-
rody uloží žiadateľovi v súhlase 
na výrub dreviny povinnosť, aby 
uskutočnil primeranú náhradnú 
výsadbu drevín na vopred urče-
nom mieste, a to na náklady žia-
dateľa; ak nemožno uložiť ná-
hradnú výsadbu, orgán ochrany 
prírody uloží finančnú náhradu 
do výšky spoločenskej hodno-
ty dreviny; orgán ochrany prí-
rody uloží povinnosť zaplatiť fi-
nančnú náhradu aj tomu, kto vy-
rúbal dreviny bez súhlasu, a to 

do výšky spoločenskej hodno-
ty dreviny. Finančná náhrada je 
príjmom obce, na území ktorej sa 
výrub uskutočňuje; obec je po-
vinná tieto príjmy výlučne po-
užiť na úhradu nákladov spoje-
ných so starostlivosťou o drevi-
ny rastúce na jej území;

b) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej sprá-
vy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v z. n. p. (ďalej 
len „zákon o rozpočtových pra-
vidlách verejnej správy“), kon-
krétne:

 − podľa § 8 ods. 4 zákona o roz-
počtových pravidlách verej-
nej správy kapitálové výdav-
ky možno použiť na určený 
účel aj v nasledujúcich dvoch 
rozpočtových rokoch a kapi-
tálové výdavky poskytnuté 
na účel ustanovený osobitným 
predpisom [podľa § 2 písm. c) 
zákona č. 526/2010 Z. z. o po-
skytovaní dotácií v pôsobnos-
ti Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky v z. n. p.] mož-
no použiť aj v nasledujúcich 
piatich rozpočtových rokoch 
po rozpočtovom roku, na kto-
rý boli rozpočtované. Pros-
triedky Európskej únie (ďalej 
len „EÚ“), prostriedky ŠR ur-
čené na financovanie spoloč-
ných programov Slovenskej 
republiky a EÚ a prostried-
ky ŠR určené na financovanie 
účelov vyplývajúcich z medzi-
národných zmlúv o poskytnu-
tí grantu uzatvorených medzi 
Slovenskou republikou a iný-
mi štátmi možno použiť aj 
v nasledujúcich rozpočtových 
rokoch až do ich vyčerpania 
na určený účel. Rovnako v na-
sledujúcich dvoch rozpočto-
vých rokoch po rozpočtovom 
roku, na ktorý boli rozpočto-
vané, možno použiť aj bež-
né výdavky na úhradu dane 
z pridanej hodnoty podľa oso-
bitného zákona;

 − podľa § 8 ods. 5 zákona o roz-
počtových pravidlách verejnej 
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správy bežné výdavky s vý-
nimkou miezd, platov, slu-
žobných príjmov a ostatných 
osobných vyrovnaní a od-
mien vyplácaných na zákla-
de dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného po-
meru, ktoré boli poskytnuté 
právnickej alebo fyzickej oso-
be príslušným správcom ka-

pitoly ako bežný transfer po 
1. auguste rozpočtového roka 
a ktoré nebolo možné použiť 
do konca príslušného rozpoč-
tového roka, možno použiť do 
31. marca nasledujúceho roz-
počtového roka.

Podľa § 16 ods. 7 zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej samo-

správy má obec povinnosť nevyčer-
pané účelovo určené prostriedky 
previesť na osobitný účet. V nasle-
dujúcich rozpočtových rokoch ich 
obec zaradí do rozpočtu ako príj-
movú finančnú operáciu; ich pou-
žitie na určený účel je výdavkom 
rozpočtu v nasledujúcich rozpočto-
vých rokoch.

Výpočet prebytku rozpočtu alebo schodku rozpočtu – príklady

 � Príklad č. 1: Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu v tis. €:

Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok/schodok rozpočtu 
Bežný rozpočet 34 000 32 500 1 500
Kapitálový rozpočet 12 700 10 500 2 200
Rozpočet spolu 46 700 43 000 3 700
Finančné operácie  500  0   500

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet aj kapitálový rozpočet. Ďalej získala výnos z predaja cenných papierov 
vo výške 500 tis. € (príjmové finančné operácie). Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 3 700 tis. €.

Obec nevyčerpala účelové prostriedky:

Údaje v tis. €:
Prebytok rozpočtu 3 700
v tom:
 − účelové prostriedky EÚ 1 200

 − účelové prostriedky – náhradná výsadba drevín podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 1 000

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec odpočíta z prebytku rozpočtu. Zostatok z prebytku rozpočtu vo 
výške 1 300 tis. € a zostatok finančných operácií bude zdrojom peňažných fondov obce (do rezervného fondu sa 
pridelí minimálne 10 %). Obec tvorí len rezervný fond. Keďže obec tvorí len rezervný fond, celý prebytok roz-
počtu (po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov v celkovej výške 2 200 tis. €) bude zdrojom rezerv-
ného fondu. 

Údaje v tis. €:

Prebytok rozpočtu po vysporiadaní (po odpočítaní účelovo určených nevyčerpaných 
prostriedkov) 1 300

 − prídel do rezervného fondu 1 300
Zostatok finančných operácií: 500
prídel do rezervného fondu vo výške výnosu z predaja cenných papierov 500

 � Príklad č. 2: Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu v tis. €:

Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok/schodok rozpočtu 
Bežný rozpočet 800 600 200
Kapitálový rozpočet 200 300 –100
Rozpočet spolu 1 000 900 100
Finančné operácie 30  30 0
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Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu vy-
kryla prebytkom bežného rozpočtu. Do rozpočtu cez príjmové finančné operácie zapojila prostriedky rezervného 
fondu, z ktorých uhradila splátky úverov (výdavková finančná operácia) v celkovej výške 30 tis. €. Výsledok hos-
podárenia obce je prebytok vo výške 100 tis. €.

Obec nevyčerpala účelové prostriedky:

Údaje v tis. €:

Prebytok rozpočtu 100
v tom:
 − účelové prostriedky ŠR – register obnovy evidencie pozemkov  20
 − účelové prostriedky – poplatok za rozvoj  40

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec usporiada z prebytku rozpočtu, celý zostatok z prebytku rozpoč-
tu vo výške 40 tis. € bude zdrojom rezervného fondu.

Údaje v tis. €:

Prebytok rozpočtu po vysporiadaní 40
 − prídel do rezervného fondu 40

 � Príklad č. 3: Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu v tis. €:

Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok/schodok rozpočtu 
Bežný rozpočet 38 000 32 000 6 000
Kapitálový rozpočet 20 500 25 500 –5 000
Rozpočet spolu 58 500 57 500 1 000
Finančné operácie 150 100 50

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu kry-
la prebytkom bežného rozpočtu. Z prostriedkov rezervného fondu (príjmová finančná operácia) uhradila splátku 
úveru (výdavková finančná operácia). Príjmové finančné operácie boli o 50 tis. € vyššie, ako výdavkové finančné 
operácie – išlo o výnos z predaja majetkovej účasti. Zostatok finančných operácií tvorený týmto výnosom bude 
zdrojom rezervného fondu. Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 1 000 tis. €. 

V prebytku rozpočtu je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných účelových prostriedkov v celkovej výške 500 tis. €, 
v tom zo štátneho rozpočtu 40 tis. €, z toho na kapitálové výdavky 30 tis. € a na bežné výdavky 10 tis. €, z rozpoč-
tu EÚ na kapitálové výdavky 450 tis. €, zostatok nepoužitých prostriedkov na register obnovy evidencie pozem-
kov 10 000 €. 

Údaje v tis. €:

Prebytok rozpočtu 1 000

v tom:

 − nevyčerpané účelové prostriedky
 − nevyčerpané účelové prostriedky ŠR
 − nevyčerpané účelové prostriedky EÚ
 − nevyčerpané účelové prostriedky podľa osobitných predpisov

500
40

450
10

Príjmové finančné operácie 150

v tom:

 − prevod prostriedkov z rezervného fondu 100

 − výnos z predaja cenných papierov 50

Výdavkové finančné operácie 100

v tom: splátky úveru 100
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Obec vytvára len rezervný fond. Prebytok rozpočtu vo výške 1 000 tis. € po vylúčení nevyčerpaných účelových 
prostriedkov (500 tis. €) sa následne prerozdelí do rezervného fondu. Do rezervného fondu sa pridelí aj zostatok 
finančných operácií tvorený výnosom z predaja majetkovej účasti. 

Údaje v tis. €:

Prebytok rozpočtu po vysporiadaní 500
 − prídel do rezervného fondu 500

Zostatok finančných operácií  50
 − prídel do rezervného fondu vo výške výnosu z predaja cenných papierov  50

 � Príklad č. 4: Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu v tis. €:

Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok/schodok rozpočtu 
Bežný rozpočet 30 000 24 000  6 000
Kapitálový rozpočet 20 000 28 000 –8 000
Rozpočet spolu 50 000 52 000 −2 000
Finančné operácie  6 000  1 000  5 000

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Cez príjmové finančné operácie do 
rozpočtu zapojila prostriedky rezervného fondu a návratné zdroje financovania, z ktorých hradila kapitálové vý-
davky. Cez výdavkové finančné operácie uhradila splátky úverov. Výsledok hospodárenia dosiahla schodok roz-
počtu vo výške 2 000 tis. €. 

Údaje v tis. €:

Príjmové finančné operácie 6 000
v tom:
 − prevod prostriedkov z rezervného fondu
 − návratné zdroje financovania

2 000
4 000

Výdavkové finančné operácie 1 000
v tom: splátky úveru 1 000

Obec nevyčerpala účelové prostriedky; tieto musí vysporiadať zo zostatku finančných prostriedkov (z prebyt-
ku bežného rozpočtu):

Údaje v tis. €:

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov 2 300
v tom:
 − nevyčerpané účelové prostriedky ŠR
 − nevyčerpané účelové prostriedky EÚ
 − náhradná výsadba drevín – zákon o ochrane prírody a krajiny
 − dotácia na ochranu pred požiarmi – zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v z. n. p.

150
1 500

150

500

Obec hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom; schodok kapitálového rozpočtu kryla rezervným fon-
dom, návratnými zdrojmi financovania a prebytkom bežného rozpočtu. Cez príjmové finančné operácie do roz-
počtu zapojila prostriedky rezervného fondu a návratné zdroje financovania, z ktorých hradila kapitálové výdav-
ky. Cez výdavkové finančné operácie uhradila splátky úverov.

Údaje v tis. €:

Schodok rozpočtu −2 000

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov 2 300
Zostatok finančných operácií 5 000
Prídel do rezervného fondu 700
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Celkovo dosiahla schodok rozpoč-
tu vo výške 2 000 tis. €, ktorý vy-
financovala prostriedkami rezerv-
ného fondu, návratnými zdrojmi 
financovania a prebytkom bežné-
ho rozpočtu. Tento spôsob financo-
vania schodku rozpočtu obecné za-
stupiteľstvo musí potvrdiť pri pre-
rokúvaní záverečného účtu. 

 � Príklad č. 5:

Obec dosiahla prebytok rozpočtu 
vo výške 665 000 €, ktorý sa skla-
dá z prebytku bežného rozpočtu, 
ako aj z prebytku kapitálového roz-
počtu. V prebytku bežného rozpoč-
tu je zahrnutý zostatok nevyčer-

paných účelovo určených finanč-
ných prostriedkov zo ŠR vo výške 
5 000 €, zostatok nevyčerpaných fi-
nančných prostriedkov zo školy, 
ktoré nestihla vyčerpať do 31. 12. 
2018 a ktoré jej boli poskytnuté na 
základe VZN schváleného obcou 
vo výške 50 000 €. V prebytku kapi-
tálového rozpočtu je zahrnutý zo-
statok nevyčerpaných účelovo ur-
čených finančných prostriedkov zo 
ŠR na kapitálové výdavky vo výš-
ke 60 000 € a tiež nevyčerpané kapi-
tálové výdavky z rozpočtu obce vo 
výške 300 000 €, ktoré mali byť po-
užité v súlade s programovým roz-
počtom v príslušnom rozpočtovom 

roku na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií na základe schválené-
ho uznesenia obecného zastupiteľ-
stva.

Obec pri rozdeľovaní prebytku roz-
počtu v nasledujúcom rozpočto-
vom roku chce postupovať tak, že 
zo zisteného prebytku rozpočtu vy-
lúči nevyčerpané účelovo určené fi-
nančné prostriedky uvedené v ta-
buľke, 10 % z dosiahnutého prebyt-
ku prevedie do rezervného fondu 
a 90 % prebytku rozpočtu sa zapojí 
do rozpočtu obce na strane príjmov 
a použije sa na bežné a kapitálové 
výdavky nasledovne:

Prebytok rozpočtu: 665 000
 − nevyčerpané účelové prostriedky z bežného transferu zo ŠR
 − nevyčerpané účelové prostriedky z kapitálového transferu zo ŠR
 − nevyčerpané účelové prostriedky rozpočtu obce pre školu
 − nevyčerpané účelové prostriedky rozpočtu obce na rekonštrukciu miestnych komunikácií

5 000
60 000
50 000

300 000
Prebytok rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov 250 000
Rozdelenie prebytku rozpočtu:
 − 10 % do rezervného fondu
 − 90 % do rozpočtu 

25 000
225 000

Tento postup obce nebude v sú-
lade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.

Podľa § 16 ods. 6 prvej vety zákona 
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy, ak možno použiť 
v rozpočtovom roku v súlade s oso-
bitným predpisom nevyčerpané 
účelovo určené prostriedky poskyt-
nuté v predchádzajúcom rozpočto-
vom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ ale-
bo na základe osobitného predpisu, 
tieto nevyčerpané prostriedky sa 
na účely tvorby peňažných fondov 
pri usporiadaní prebytku rozpočtu 
obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy z tohto pre-
bytku vylučujú. 

Obec nemôže z prebytku rozpoč-
tu vylúčiť v predchádzajúcom roku 
nevyčerpané kapitálové výdavky 
rozpočtu obce účelovo určené na 
rekonštrukciu miestnych komuni-

kácií a nevyčerpané finančné pros-
triedky školy, ktoré nestihla vyčer-
pať do 31. 12. 2018 a ktoré jej boli 
poskytnuté na základe VZN schvá-
leného obcou, t. j. finančné pros-
triedky, ktoré boli škole poskytnu-
té z vlastných príjmov obce. Ten-
to postup obce nemá oporu v žiad-
nom osobitnom predpise, na ktorý 
sa odvoláva uvedené ustanovenie. 

Podľa § 16 ods. 6 druhej vety zá-
kona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy prebytok roz-
počtu obce je zdrojom rezervné-
ho fondu, prípadne ďalších peňaž-
ných fondov.

Z uvedených ustanovení zákona 
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy vyplýva, že pre-
bytok rozpočtu obce je zdrojom re-
zervného fondu, prípadne ďalších 
peňažných fondov, pričom z § 15 
ods. 4 zákona o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy vy-

plýva pre obec povinnosť  vytvoriť 
rezervný fond vo výške určenej 
obecným zastupiteľstvom, najme-
nej však vo výške 10 % z prebyt-
ku zisteného podľa § 16 ods. 6 zá-
kona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Obec nemô-
že 90 % prebytku rozpočtu zapo-
jiť do rozpočtu obce cez jeho príj-
movú stránku a použiť ho násled-
ne na bežné a kapitálové výdavky. 
Forma priameho použitia prebytku 
rozpočtu cez príjmy a výdavky roz-
počtu nasledujúceho rozpočtového 
roka nemá oporu v zákone o roz-
počtových pravidlách územnej sa-
mosprávy, a ani v inom všeobecne 
záväznom právnom predpise.

Obec z prebytku rozpočtu ziste-
ného podľa § 2 písm. a) v spoji-
tosti s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zá-
kona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy vylúči nevy-
čerpané účelovo určené prostried-
ky poskytnuté v predchádzajúcom 
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rozpočtovom roku zo ŠR v súla-
de s § 16 ods. 6 prvej vety zákona 
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy. Takto upravený 
prebytok rozpočtu je pre obec zdro-
jom rezervného fondu a peňažných 
fondov, ktoré si obec pre svoje po-
treby na základe rozhodnutia obec-
ného zastupiteľstva vytvorila. 

Ak má obec potrebu samostat-
ne vyčleniť finančné prostried-
ky účelovo určené na rekonštruk-
ciu miestnych komunikácií a nech-
ce tieto prostriedky viesť v rezerv-
nom fonde, môže si pre tento účel 
 vytvoriť samostatný peňažný fond. 
Rovnako, ak má obec potrebu ne-
vyčerpané finančné prostriedky 

škole „vrátiť“, môže tak urobiť pro-
stredníctvom úpravy rozpočtu roz-
počtovým opatrením v nasledujú-
com rozpočtovom roku.

Usporiadanie prebytku rozpočtu 
obce je uvedené v nasledujúcej ta-
buľke:

Prebytok rozpočtu 665 000
v tom:
 − nevyčerpané účelové prostriedky z bežného transferu zo ŠR
 − nevyčerpané účelové prostriedky z kapitálového transferu zo ŠR

 5 000
60 000

Prebytok rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov 600 000
Rozdelenie prebytku rozpočtu:
 − do peňažného fondu pre rekonštrukciu miestnych komunikácií (ak si obec taký peňažný fond vytvorí)
 − zostatok do rezervného fondu (minimálne 10 % z prebytku rozpočtu) 

300 000
300 000

 � Príklad č. 6:

Hospodárenie obce a rozpočtovej organizácie (ďalej len „RO“) – základnej školy, ktorá je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti obce bolo nasledovné:

Príjmy Výdavky
Bežné príjmy RK € Bežné výdavky RK €

Obec 600 000 Obec 300 000
RO 312 001 5 000 RO 255 000
Spolu: 605 000 Spolu: 555 000
Kapitálové príjmy RK Kapitálové výdavky RK
Obec – vlastné príjmy 20 000 Obec 300 000
Obec – dotácia 322 001 10 000
Spolu: 30 000 Spolu 300 000
Príjmy spolu: 635 000 Výdavky spolu: 855 000
Príjmové finančné operácie RK Výdavkové finančné operácie RK
Nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky 453 5 000

Splátky úveru 821 004 5 000

Rezervný fond 454 001 80 000  Splátky úverov 821 005 10 000
Úver 513 002 200 000
Príjmové finančné operácie spolu 285 000 Výdavkové finančné operácie spolu  15 000

Použitá ekonomická rozpočtová 
klasifikácia:

Príjmy:
230 Kapitálové príjmy

 ● príjem z predaja hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, kto-
rý spĺňa kritériá hmotného a ne-
hmotného majetku. Ďalej aj prí-
jem z predaja drobného hmot-
ného majetku a drobného ne-
hmotného majetku, o ktorom 

sa organizácia rozhodla účtovať 
ako o dlhodobom hmotnom ma-
jetku a dlhodobom nehmotnom 
majetku, ktorý sa obstaráva z ka-
pitálových výdavkov

233 Príjem z predaja pozemkov 
a nehmotných aktív

233001 Z predaja pozemkov

322 Kapitálové transfery v rámci 
verejnej správy

322001 Zo štátneho rozpočtu

Príjmové finančné operácie:
453 Zostatok prostriedkov z pred-
chádzajúcich rokov
454 Prevod prostriedkov z peňaž-
ných fondov
454001 Z rezervného fondu obce 
a z rezervného fondu VÚC
454002 Z ostatných fondov obce 
a z ostatných fondov VÚC
513 Bankové úvery
513002 Dlhodobé
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Vplyv novely zákona o obecnom zriadení  
na povinne zverejňované informácie

Výdavkové finančné operácie:

821 Splácanie tuzemskej istiny

821004 Z bankových úverov krát-
kodobých

821005 Z bankových úverov dlho-
dobých

Obec cez príjmové finančné ope-
rácie zapojila nevyčerpané účelo-
vé finančné prostriedky vo výš-
ke 5 000 €, ktoré môže vyčerpať do 
31. marca nasledujúceho rozpoč-
tového roka, ďalej zapojila pros-
triedky rezervného fondu vo výške 
80 000 €, ako aj prostriedky z pri-
jatého dlhodobého úveru vo výš-
ke 200 000 €. Úver bol v plnej výš-
ke použitý na financovanie kapi-
tálových výdavkov. Vo výdavko-
vých finančných operáciách boli 
zúčtované splátky dvoch úverov 
(krátkodobého a dlhodobého), kto-
ré obec spláca. Obci bola poskytnu-
tá dotácia na kapitálové výdavky 
vo výške 10 000 €. Obec prostried-
ky dotácie v príslušnom rozpočto-
vom roku nečerpala (podľa zmluvy 
ich môže čerpať do dvoch rokov od 
roku, v ktorom boli rozpočtované). 
Rozpočtová organizácia obce – zá-
kladná škola rovnako nevyčerpala 
bežný transfer poskytnutý po 1. ok-
tóbri vo výške 5 000 €; v decembri 

vrátila nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky vo výške 1 000 € zria-
ďovateľovi na jeho účet.

Ako sa má obec vyrovnať so schod-
kom rozpočtu a ako má vytvoriť 
rezervný fond?

Obec hospodárila so schodkom 
rozpočtu vo výške −220 000 €. 
V rámci bežného rozpočtu dosiahla 
prebytok vo výške 50 000 €, v rámci 
kapitálového rozpočtu schodok vo 
výške –270 000 €. Zostatok finanč-
ných operácií predstavoval sumu 
270 000 €. 

Schodok rozpočtu obec v priebehu 
roku vyfinancovala z prostriedkov 
prijatého úveru (200 000 €), z pre-
bytku bežného rozpočtu a čiastoč-
ne z prostriedkov rezervného fon-
du (70 000 €). Z prostriedkov re-
zervného fondu uhradila aj splátky 
úverov vo výške 15 000 €.

Zostatok finančných operácií pred-
stavoval sumu 270 000 €, po zohľad-
není usporiadania schodku rozpoč-
tu obci zostali k dispozícii finanč-
né prostriedky vo výške 50 000 €, 
z ktorých musí vylúčiť účelovo ur-
čené finančné prostriedky, ktoré 
môžu byť v súlade s účelom použi-
té v nasledujúcich rokoch, konkrét-

ne v našom prípade dotáciu na ka-
pitálové výdavky pre obec vo výš-
ke 10 000 € a nevyčerpaný zostatok 
bežného transferu pre rozpočtovú 
organizáciu – základnú školu vo 
výške 1 000 €. 

Vypočítaný zostatok finančných 
prostriedkov vo výške 39 000 € od-
porúčam previesť do rezervného 
fondu obce (cez príjmové finančné 
operácie boli zapojené prostriedky 
rezervného fondu, ktoré nemuse-
li byť použité v plnej výške, preto-
že obec dosiahla prebytok bežného 
rozpočtu a tak sa len „vracajú“ späť 
do rezervného fondu).

Viac informácií o záve-
rečnom účte obce, 
o jeho náležitostiach, 
o vysporiadaní finanč-
ných vzťahoch ako aj 

o účtovaní tvorby peňažných fon-
dov obce nájdete v monografii au-
torky Ing.  Ingrid Konečnej Vever-
kovej „Záverečný účet obce a vyš-
šieho územného celku“, ktorú si 
môžete objednať na internetovej 
stránke  www.odborneknihy.sk.

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Cieľom príspevku je poskytnúť ak-
tuálny právny stav miesta zverej-

ňovania, spôsobov zverejňovania a pre-
hľad povinne zverejňovaných informá-
cií orgánmi územnej samosprávy.

Podľa Čl. 26 ods. 5 Ústavy Sloven-
skej republiky

„Orgány verejnej moci majú povin-
nosť primeraným spôsobom posky-
tovať informácie o svojej činnosti 
v štátnom jazyku. Podmienky a spô-
sob vykonania ustanoví zákon.“ 

Na tento účel bol prijatý zákon 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prí-
stupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o slobode informácií) v z. n. p. 
(ďalej len „zákon o slobodnom prí-
stupe k informáciám“). Podľa toh-
to zákona sú povinnými osoba-
mi v rámci územnej samosprá-
vy obce, nimi zriadené rozpočtové 
a príspevkové organizácie a obca-
mi založené právnické osoby. Tieto 
sprístupňujú iba informácie o hos-
podárení s verejnými prostriedka-

mi, o nakladaní s majetkom obce, 
o životnom prostredí, o úlohách 
alebo odborných službách týkajú-
cich sa životného prostredia a rov-
nako aj o obsahu, plnení a činnos-
tiach vykonávaných na základe 
uzatvorenej zmluvy.

Povinnosť zverejňovať niektoré in-
formácie o činnosti samosprávy, jej 
hospodárení a pod. vyplýva aj zo 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. (ďalej len „zá-
kon o obecnom zriadení“), zo zá-
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kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z. n. p., zo zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poria-
dok) v z. n. p. a z niektorých ďal-
ších zákonov.

Informácie sa sprístupňujú aj na-
ďalej na základe žiadostí fyzických 
a právnických osôb. Okrem toho 
obce majú zákonmi stanovenú po-
vinnosť zverejňovať niektoré in-
formácie, a to spôsobom ustanove-
ným týmito zákonmi. Obce takým-
to spôsobom môžu zverejňovať 
všetky informácie o svojej činnos-
ti okrem tých, na ktoré sa vzťahu-
je niektorý z dôvodov obmedze-
nia prístupu k informáciám, ktoré 
sú uvedené v § 8 – 11 zákona o slo-
bodnom prístupe k informáciám 
(ochrana utajovaných skutočností, 
ochrana osobnosti a osobných úda-
jov, ochrana obchodného tajom-
stva, ďalšie obmedzenia prístupu 
k informáciám). 

Miesto zverejňovania  povinných 
informácií je centrálna úrad-
ná elektronická tabuľa (ďalej len 
„CUET“), webové sídlo povinnej 
osoby, úradná tabuľa a informá-
cie podľa § 5 ods. 1 zákona o slo-
bodnom prístupe k informáciám 
aj v sídle povinnej osoby a na všet-
kých jej pracoviskách na verejne 
prístupnom mieste.

Novelou zákona o obecnom zria-
dení účinnou od 1. apríla 2018 sa 
upravilo zverejňovanie informácií 
v obci. Do 31. marca 2018 bolo v zá-
kone o obecnom zriadení uvedené, 
že obec zverejňuje informácie „na 
úradnej tabuli a na internetovej ad-
rese obce, ak ju má zriadenú, alebo 
spôsobom v obci obvyklým.“ No-
vela zákona o obecnom zriadení 
hovorí, že obec je povinná zverej-
ňovať informácie na úradnej tabu-
li a na webovom sídle obce, napr. 
návrh všeobecne záväzného naria-
denia a schválené všeobecne záväz-

né nariadenie (§ 6 zákona o obec-
nom zriadení), návrh rozpočtu 
a návrh záverečného účtu (§ 9 zá-
kona o obecnom zriadení), vyhlá-
senie miestneho referenda a výsle-
dok referenda (§ 11a zákona o obec-
nom zriadení), návrh programu za-
sadnutia obecného zastupiteľstva, 
správu o činnosti a hospodárení 
spoločného obecného úradu.

Spôsob zverejňovania povinných 
informácií písomne na úradnej ta-
buli (v zmysle zákona o obecnom 
zriadení) a elektronicky podľa § 34 
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektro-
nickej podobe výkonu pôsobnos-
ti orgánov verejnej moci a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v z. n. p. 
Elektronická úradná tabuľa je elek-
tronické úložisko, na ktoré sú za-
sielané a na ktorom sú zverejňova-
né elektronické dokumenty, ak tak 
ustanovuje zákon.

Prehľad povinne zverejňovaných informácií a spôsob ich zverejňovania na webovom sídle obce, resp. spôso-
bom v obci obvyklým:
1. Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci, kompetencie a opis organizačnej štruktúry:

Vzor č. 1:

a) Spôsob zriadenia obce:
Obec ............................................. (doplniť názov obce) bola zriadená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v z. n. p., a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

b) Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 ● Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71);
 ● zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona);
 ● platným právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 ● všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti.

c) Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
Orgánmi obce ........................... (doplniť názov obce) sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce .............................................. (doplniť názov obce) je zastupiteľský zbor obce zložený 
z ..................... (uviesť počet) poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdo-
bie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Zloženie obecného zastupiteľstva (vymenovať krstné mená a priezviská poslancov):
........................................................................................................................................
Starosta obce ............................ (doplniť názov obce) je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, 
ktorého volia obyvatelia obce na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 ● obecná rada (ak je zriadená) v zložení: .......................................................................... (vymenovať členov obec-
nej rady),
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 ● komisie obecného zastupiteľstva, a to (vymenovať komisie obce):
 − komisia .........,
 − komisia .........,

 ● obecný úrad v ...................... (doplniť názov obce), ktorý sa člení na nasledujúce oddelenia (vymenovať jednot-
livé oddelenia obce):

 − oddelenie .........,
 − oddelenie .........,

 ● obecná polícia v ........................ (doplniť názov obce),
 ● obecný požiarny zbor v ............. (doplniť názov obce).

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce .......................... (doplniť názov obce), kto-
rého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh 
obce.

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, 
sťažnosť alebo iné podanie:

Miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, č. dverí: .....
Čas: v úradných hodinách obecného úradu v ..................... (doplniť názov obce)
Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou ..........

3.  Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavova-
ní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:
1.  poštou na adresu obce: ....................... (doplniť adresu obecného úradu),
2.  osobne v podateľni obecného úradu ................................... (doplniť adresu obecného úradu) v úradných hodi-

nách.
Obec .......... (doplniť názov obce) postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vyba-
vovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

4.  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia po-
vinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné 
podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:
1.  poštou na adresu obce: ................................. (doplniť adresu obecného úradu),
2.  v podateľni obecného úradu ........................ (doplniť adresu obecného úradu).

5.  Prehľad právnych predpisov, pokynov, podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva 
a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k obci.

6.  Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony. (Sadzobník vydáva starosta obce.)
7.  Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií. (Sadzobník vydáva starosta.)
8.  Zbierka zákonov Slovenskej republiky sa zverejňuje podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky v z. n. p. Obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov SR bola na pracovisku jej samo-
správy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

Vzor: Oznámenie: Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade č. dve-
rí/miestnosť č. ............... (doplniť náležitosti)
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9.  Všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len „VZN“) sa zverejňujú nasledovne:
 ● Návrhy VZN sa zverejňujú podľa § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a podľa 

§ 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
 ● Schválené VZN – vyvesenie, resp. zverejnenie je podmienkou účinnosti VZN a zverejňujú sa podľa § 6 

ods. 8 a 9 zákona o obecnom zriadení.
 ● Všetky platné VZN obce musia byť sprístupnené verejnosti – obecný úrad musí poskytnúť možnosť na-

hliadať do VZN počas úradných hodín na obecnom úrade.
 ● Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi musia byť zverejnené podľa 

§ 6a ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

10. Oznam – o nehnuteľnostiach, hnuteľných veciach obce, ktoré obec previedla do vlastníctva právnických 
alebo fyzických osôb

Ide o informácie podľa § 5 ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré sa zverejňujú spôsobom umožňu-
júcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a obce, ktoré nie sú mestami. Informá-
cie podľa tohto bodu sa zverejňujú najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu 
vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby (podľa § 5 ods. 6 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám).
Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, 
ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20násobok minimálnej mzdy (520 € x 20 = 1 040 €) v jej vlastníctve, ktoré 
táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. 
Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osob-
ných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu 
meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnic-
kú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa. 

11.  Informácie o predaji majetku obce sa zverejňujú podľa § 9a ods. 2, 5, 8, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z. n. p. Zverejňujú sa zámery a spôsoby predaja, pri obchodnej súťaži a dražbe aj podmienky prevodu ma-
jetku – na úradnej tabuli, webovej stránke (ak ju má obec zriadenú) a v regionálnej tlači. Pri verejnej obchod-
nej súťaži a dražbe sa zverejňuje aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže ale-
bo dražby. Pri prevode z dôvodu osobitného zreteľa obec povinne zverejňuje zámer a dôvody osobitného 
 zreteľa.

12.  Informácie o nájme majetku obce sa zverejňujú podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

13.  Termíny zasadnutí a návrhu programu obecného zastupiteľstva sa zverejňujú podľa § 5 ods. 2 a ods. 8 záko-
na o slobodnom prístupe k informáciám a podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Návrh programu zasadnutia 
obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastu-
piteľstva. 

14.  Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, údaje o dochádzke na zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva a o hlasovaní poslancov je obec povinná zverejniť podľa § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona o slobodnom prí-
stupe k informáciám. (V tomto bode treba obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona o slo-
bodnom prístupe k informáciám).

15.  Povinne zverejňované zmluvy sa zverejňujú podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení 
s ustanovením § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. s výnimkou ods. 4 a 5; § 5a zákona o slo-
bodnom prístupe k informáciám. Povinne zverejňovaná zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jej zve-
rejnení, pokiaľ účastníci zmluvného vzťahu nedohodnú, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr. 

16.  Údaje o objednávkach a faktúrach sa zverejňujú podľa § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Objed-
návky sa musia zverejniť do 10 pracovných dní od vyhotovenia a faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia na we-
bovom sídle obce.

17.  Návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce sa zverejňujú podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 
pätnásť dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. obsahuje najmä:
a)  údaje o plnení rozpočtu,
b) bilanciu aktív a pasív,
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c)  prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e)  prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územ-

ným celkom zverejnené iným spôsobom,
f)  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

18.  Rozpočet obce sa zverejňuje podľa čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti:

„Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skon-
čení rozpočtového roka.“

19.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – sa zverejňuje raz za šesť mesiacov podľa § 18f 
ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení. 

20.  Zverejňovanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov v profile na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
Súhrnná správa o zákazkách od 18. 4. 2016 (platí aj od 1. 11. 2017 po novele zákona)
Podľa § 111 ods. 2 zákona 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z. n. p.:

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s ce-
nami vyššími ako 5 000 €, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:
a)  hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.

21.  Správa o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu sa zverejňuje podľa § 20a ods. 5 zákona obecnom 
zriadení za predchádzajúce dva kalendárne roky do 31. marca 2019 (prvýkrát v roku 2019). Obec, ktorá je síd-
lom spoločného obecného úradu, predkladá správu o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu minister-
stvu do 31. marca za dva predchádzajúce kalendárne roky; obsah správy určí ministerstvo v súčinnosti s Mi-
nisterstvom financií Slovenskej republiky a zverejní na svojom webovom sídle.

22. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní podľa § 11a ods. 7 zákona o obecnom zriadení najne-
skôr 15 dní pred konaním referenda.
Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
a)  dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum doru-

čenia petície,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c)  miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

23. Výsledky miestneho referenda sa zverejňujú podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení do troch dní od doru-
čenia zápisnice o výsledku hlasovania.

24. Výsledok vybavenia petície upravuje § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.

„Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na 
elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.“

25. Plat zástupcu starostu, uvoľneného na výkon funkcie, alebo odmena zástupcu starostu upravuje novela zá-
kona o obecnom zariadení podľa § 25 ods. 7 s účinnosťou od 1. 2. 2019. „Obec zverejní plat zástupcu starostu, 
resp. odmenu zástupcu starostu na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“

Obecné zastupiteľstvo zverejňuje informácie, medzi ktoré zaraďujeme:
a)  termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne iných orgánov zriadených pre samosprávu, napr. obec-

nej rady a komisií,
b) zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
c)  návrhy všeobecne záväzných nariadení 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva),
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d) všeobecné záväzné nariadenie 
do 15 dní od ich schválenia,

e)  údaje o dochádzke; tieto údaje 
môžu byť uvedené aj v zápisni-
ci alebo samostatne; lehota  ne-
vyplýva zo žiadneho právneho 
predpisu, ale môže si ju stanoviť 
obec vo vnútornom predpise,

f) výpisy o hlasovaní môžu byť 
uvedené v zápisnici alebo aj pri 
prijatých uzneseniach.)

Ak samospráva využíva možnosť 
informovania prostredníctvom in-
ternetu, vytvára najlepšie pod-
mienky na informovanosť obča-
nov, ale taktiež vytvára podmien-
ky na verejnú kontrolu samosprá-
vy. Zároveň to predstavuje pre 
občanov najjednoduchší a najpoho-
dlnejší spôsob získavania informá-
cií bez potreby návštevy obecného 
úradu alebo komunikácie s jeho za-

mestnancami. Vzhľadom na množ-
stvo informácií a rôzne lehoty zve-
rejňovania je určite vhodné vy-
dať vnútorný predpis, ktorý bude 
upravovať miesto a spôsob zverej-
ňovania informácií, definovanie, čo 
je v obci spôsob obvyklý a rozdele-
nie kompetencií, kto a kedy zverej-
ní informácie a v akom rozsahu.

Ing. Oxana Hospodárová

účtovníctvo
Špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve

Predmetom príspevku je účtovanie 
dane z pridanej hodnoty (ďalej len 

„DPH“) v štátnej správe a samosprá-
ve v prípade tuzemského prenosu daňo-
vej povinnosti pri stavebných prácach 
a účtovanie DPH v prípade obstarania 
dlhodobého majetku formou finančného 
nájmu s právom kúpy prenajatej veci.

účtovanie tuzemského prenosu 
daňovej povinnosti

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) 
sa štátne orgány a ich rozpočto-
vé organizácie, štátne fondy, orgá-
ny územnej samosprávy a ich roz-
počtové organizácie a iné právnic-
ké osoby, ktoré sú orgánmi verej-
nej moci, nepovažujú za zdaniteľné 
osoby, keď konajú v rozsahu svo-
jej hlavnej činnosti, a to ani v prípa-
de, ak prijímajú v súvislosti s tou-
to činnosťou platby. Výnimkou je, 
ak táto činnosť výrazne narušu-
je alebo môže narušiť hospodár-
sku súťaž, alebo ak vykonávajú čin-
nosti uvedené v prílohe č. 8 záko-
na o DPH (napr. telekomunikačné 
služby, preprava tovaru, preprava 
osôb, reklamné služby, služby ces-
tovného ruchu a pod.), a to v neza-
nedbateľnom rozsahu. Správa štát-
nych hmotných rezerv Slovenskej 
republiky je zdaniteľnou osobou 

v rozsahu nákupu a predaja štát-
nych hmotných rezerv.

Zákon o DPH definuje zdaniteľnú 
osobu ako každú osobu, ktorá vy-
konáva nezávisle akúkoľvek eko-
nomickú činnosť bez ohľadu na 
účel alebo výsledky tejto činnosti. 
Ekonomickou činnosťou sa rozu-
mie každá činnosť, z ktorej sa do-
sahuje príjem a ktorá zahŕňa čin-
nosť výrobcov, obchodníkov, do-
dávateľov služieb vrátane ťažob-
nej, stavebnej a poľnohospodárskej 
činnosti. Za ekonomickú činnosť 
sa považuje aj využívanie hmotné-
ho majetku a nehmotného majetku 
na účel dosahovania príjmu z tohto 
majetku (prenájom).

S účinnosťou od 1. januára 2016 je 
ustanovenie § 69 zákona o DPH do-
plnené odsekom 16, v zmysle kto-
rého: „platiteľ, ktorý vykonáva 
aj činnosti, ktoré nie sú predme-
tom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
alebo písm. b), sa považuje za prí-
jemcu plnení v postavení platiteľa 
pre všetky plnenia podľa odseku 12 
písm. a), c) až e) a j), ktoré sú doda-
né iným platiteľom“.

Toto ustanovenie zákona o DPH sa 
vzťahuje napr. na osoby, ktoré ne-
boli zriadené za účelom podnika-
teľskej činnosti, ak okrem činnos-
tí, na ktoré boli zriadené a ktoré nie 

sú ekonomickou činnosťou, vyko-
návajú aj ekonomickú činnosť pod-
ľa § 3 zákona o DPH a v súvislosti 
s touto ekonomickou činnosťou sú 
zdaniteľnou osobou a zároveň sú 
registrované ako platiteľ dane.

Toto ustanovenie sa týka aj osôb, 
ktoré sú uvedené v § 3 ods. 4 záko-
na o DPH, t. j. štátne orgány a ich 
rozpočtové organizácie, štátne 
fondy, orgány územnej samosprá-
vy (obce, mestá a vyššie územné 
celky) a ich rozpočtové organizá-
cie a iné právnické osoby, ktoré sú 
orgánmi verejnej moci, ak sú pla-
titeľmi dane, a to aj v prípade, ak 
stavebné práce neprijali v súvis-
losti s ekonomickou činnosťou, 
pre ktorú sú registrovaní ako pla-
titelia dane.

Zároveň bol s účinnosťou od 1. ja-
nuára 2016 zavedený postup tu-
zemského samozdaňovania pri do-
daní stavebných prác vrátane do-
dania stavby alebo jej časti podľa 
§ 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, 
ktoré patria do sekcie F osobitné-
ho predpisu [nariadenie Komi-
sie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 
2014, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza 
nová štatistická klasifikácia pro-
duktov podľa činností (CPA) a kto-
rým sa zrušuje nariadenie Rady 
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(EHS) č. 3696/93], a dodanie tova-
ru s inštaláciou alebo montážou, 
ak inštalácia alebo montáž patrí do 
sekcie F osobitného predpisu. Tu-
zemský prenos daňovej povinnos-
ti sa pri stavebných prácach uplat-
ní aj v prípade, ak stavebné prá-
ce poskytne platiteľ dane inému 
platiteľovi dane, ktorý vykoná-
va okrem činností, ktoré sú pred-
metom dane, aj činnosti, ktoré nie 
sú predmetom dane, a to aj vtedy, 
keď platiteľ dane prijal stavebné 
práce v súvislosti s činnosťami, 
ktoré nie sú predmetom dane.

Tuzemský prenos daňovej povin-
nosti z poskytovateľa zdaniteľného 
plnenia na príjemcu sa pri dodaní 
stavebných prác uplatní v zmysle 
§ 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH 
v prípade, ak sú splnené súčasne 
nasledujúce podmienky:

 ● predmetom dodania sú stavebné 
práce patriace do sekcie F klasifi-
kácie CPA,

 ● miesto dodania tovaru alebo 
služby je na území Slovenskej re-
publiky,

 ● dodávateľ a odberateľ sú platite-
lia dane v tuzemsku, t. j. sú regis-
trovaní pre daň podľa § 4, § 4b, 
§ 5 alebo § 6 zákona o DPH.

K problematike prenosu daňo-
vej povinnosti na príjemcu plne-
nia v stavebníctve Ministerstvo fi-
nancií SR vydalo Manuál pre obce 

a mestá, ktorý je zverejnený na we-
bovom sídle ministerstva financií: 
https://www.finance.gov.sk/sk/me-
dia/tlacovespravy/mfsrpripravi-
lo-manual-samospravy-k-tuzem-
skemu-samozdaneniu.html

Prenos daňovej povinnosti na prí-
jemcu plnenia v praxi znamená, že 
poskytovateľ stavebných prác bude 
práce fakturovať bez DPH. Daň 
bude prenesená na príjemcu plne-
nia, ktorý túto daň na výstupe pri-
zná vo svojom daňovom priznaní 
a zaplatí ju správcovi dane, prípad-
ne si uplatní nárok na odpočet DPH 
podľa § 49 a nasl. zákona o DPH.

Prenos daňovej povinnosti môže 
byť uplatnený len v prípade, že 
poskytovateľ stavebných prác a aj 
príjemca plnenia sú registrovaný-
mi platiteľmi DPH.

Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len 
„zákon o dani z príjmov“) v zmys-
le § 19 ods. 3 písm. k) bod 2) platí, 
že za daňový výdavok sa považu-
je daň z pridanej hodnoty, ak na jej 
odpočítanie platiteľ DPH nemá ná-
rok, alebo pomerná časť dane z pri-
danej hodnoty, ak platiteľ uplatňu-
je odpočítanie dane koeficientom, 
okrem DPH, ktorá sa vzťahuje na 
hmotný a nehmotný majetok a je 
súčasťou vstupnej ceny podľa § 25 

ods. 5 písm. c) zákona o dani z príj-
mov.

Podľa § 25 ods. 5 zákona o dani 
z príjmov súčasťou vstupnej ceny 
je:

 ● DPH u daňovníka, ktorý nie je 
platiteľom dane,

 ● DPH u daňovníka, ktorý je pla-
titeľom dane a nemôže si ju od-
počítať,

 ● časť neodpočítanej dane z prida-
nej hodnoty u daňovníka, ktorý 
je platiteľom DPH, ak uplatňu-
je nárok na jej odpočítanie koefi-
cientom.

Z hľadiska účtovníctva:
Pri nadobudnutí majetku, pri kto-
rom účtovnej jednotke – platiteľo-
vi DPH, nevzniká nárok na odpo-
čet DPH, je DPH súčasťou obstará-
vacej ceny a účtuje sa na ťarchu úč-
tov účtovej skupiny 04 – Obstaranie 
dlhodobého majetku alebo priamo na 
príslušný nákladový účet.

Rozdiel medzi pomerne odpočí-
tanou daňou z pridanej hodnoty 
v jednotlivých zdaňovacích obdo-
biach a pomerne odpočítanou da-
ňou po skončení účtovného obdo-
bia (koeficient) sa účtuje podľa cha-
rakteru na príslušný účet nákladov 
alebo výnosov.

Základná schéma účtovania DPH je 
uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Text účtovného prípadu MD D
Ak príjemca plnenia nie je registrovaný ako platiteľ DPH:
Zaúčtovanie prijatej faktúry za prijaté plnenia, ak príjemca nie je platiteľom DPH – účtuje 
sa v plnej fakturovanej výške vrátane DPH

04x, 11x,  
13x, 5xx 321, 325, 379

Ak príjemca plnenia je platiteľom DPH:
Nárok na odpočítanie DPH z prijatej faktúry 343 321, 325, 379
Samozdanenie pri prijatých stavebných prácach – ak je nárok na odpočet 343A2 343A1
Samozdanenie pri prijatých stavebných prácach – ak je nárok na odpočet – vzájomné 
zúčtovanie 343A1 343A2
Zúčtovanie DPH – samozdanenie pri stavebných prácach, na ktorú nie je nárok na odpočet 
v dôsledku použitia koeficientu 04x 343A2
Vzájomné zúčtovanie DPH – záväzok a pohľadávka v sume, v ktorej je možné započítanie 343A1 343A2
Úhrada DPH správcovi dane po úprave koeficientom 343A1 22x
Zúčtovanie podielu sumy DPH na vstupe, pri uplatnení dane na vstupe koeficientom  
pri obstaraní zásob, služieb a neskladovateľných dodávok 5xx, 11x,13x 343
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Text účtovného prípadu MD D
Ročné vysporiadanie DPH na vstupe pri uplatnení koeficientu:
– ak vzniká daňová povinnosť
− ak vzniká nárok na DPH

548
343

343
648

Príklad č. 1: Dodávateľ „stavbár“, 
platiteľ DPH, vykoná na základe 
zmluvy s obcou technické zhod-
notenie budovy obecného úradu. 
Obec je registrovaným platiteľom 
dane z dôvodu prevádzkovania 
podnikateľskej činnosti – športo-
vého areálu s plavárňou. Zmluv-
ne dohodnutá cena rekonštruk-
cie budovy obecného úradu bola 
bez DPH vo výške 18 000 €. Staveb-

né práce boli ukončené a fakturo-
vané obci dňa 15. októbra 2018.

Riešenie: Dodávateľ „stavbár“ 
je povinný vystaviť faktúru obci 
v cene bez DPH, na ktorej uvedie 
slovnú informáciu „prenesenie da-
ňovej povinnosti“. Obec je povin-
ná z ceny dodaných stavebných 
prác vypočítať daň z pridanej hod-
noty vo výške 20 %, t. j. 3 600 €, 

a daň uhradiť správcovi dane. Obec 
nemá právo na odpočítanie dane 
z prijatých stavebných prác, preto-
že rekonštrukcia budovy obecného 
úradu nesúvisí s prevádzkou špor-
tového areálu, pre ktorú je obec re-
gistrovaná za platiteľa DPH. Uhra-
dená DPH vstupuje do obstaráva-
cej ceny technického zhodnotenia 
obecného úradu.

Text účtovného prípadu Suma v € MD D
Predpis záväzku voči dodávateľovi na základe faktúry 18 000,– 042 321
Samozdanenie stavebných prác  3 600,– 343A2 343A1
Zúčtovanie DPH, na ktorú obec nemá nárok, do ceny obstarania 
rekonštrukcie budovy  3 600,– 042 343A2
Úhrada dodávateľskej faktúry 18 000,– 321 221
Úhrada DPH správcovi dane  3 600,− 343A1 221

Príklad č. 2: Príspevková organizá-
cia realizovala rekonštrukciu svo-
jej budovy, ktorú využíva na svoju 
hlavnú činnosť a zároveň aj na pod-
nikateľskú činnosť. V rámci pod-
nikateľskej činnosti je platiteľom 
DPH. Príspevková organizácia po-

užíva koeficient na účely výpočtu 
nároku na odpočet DPH.

1. Ako má príspevková organizácia 
zaúčtovať nárok na odpočet DPH 
pri stavebných prácach týkajúcich 

sa rekonštrukcie pri použití koefi-
cientu?

2. Ako má organizácia účtovať ná-
rok na odpočet DPH pri službách 
napr. dodanie energie pri použití 
koeficientu?

Text účtovného prípadu Suma v € MD D
Predpis záväzku voči dodávateľovi stavebných prác – bez DPH 10 000,– 042 321
Samozdanenie prijatej faktúry za stavebné práce  2 000,− 343A2 343A1
Rozdiel z použitia koeficientu – DPH, ktorú si príspevková organizácia 
nemôže odpočítať – zúčtuje do ceny obstarania

 500,– 042 343A2

Vzájomné zúčtovanie záväzku a pohľadávky z titulu DPH 1 500,– 343A1 343A2
Úhrada DPH po úprave koeficientom správcovi dane  500,− 343A1 221
Účtovanie dodania energie:
Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu bez DPH 300,– 502 321
DPH uvedená na faktúre  60,– 343A2 321
Úprava nároku na odpočet DPH z uplatnenia koeficientu  10,− 548 343A1
Úhrada faktúry dodávateľovi 360,– 321 221
Vzájomné zúčtovanie záväzku a pohľadávky z titulu DPH  10,– 343A1 343A2
Príjem úhrady nároku na DPH (nadmerného odpočtu) od správcu dane  50,− 221 343A2

Pri účtovaní sa vychádza z usta-
novenia § 46 ods. 4 a 5 opatre-
nia Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 8. augusta 2007 
č. MF/16786/200731, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a rámcovej účtovej 
osnove pre rozpočtové organizá-
cie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy, obce a vyššie územné celky 

v z. n. p. (ďalej len „postupy účto-
vania“), v zmysle ktorého sa DPH 
viažuca sa na prijaté služby, na kto-
rú nemá účtovná jednotka nárok na 
odpočet, účtuje na ťarchu účtu ná-
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kladov. Pri obstaraní dlhodobého 
hmotného majetku sa DPH, na kto-
rú nemá účtovná jednotka nárok na 
odpočet, účtuje na účet obstarania 
dlhodobého majetku, čo znamená, 
že sa stáva súčasťou obstarávacej 
ceny dlhodobého majetku.

účtovanie finančného prenájmu 
a dph

Finančný lízing je nájomný vzťah 
medzi prenajímateľom (lízingo-
vá spoločnosť) a nájomcom (uží-
vateľ predmetu lízingu). V rámci 
slovenskej právnej úpravy je pre-
nájom ako zmluvný vzťah uprave-
ný zákonom č. 40/1964 Zb. Občian-
sky zákonník v z. n. p. a zákonom 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon-
ník v z. n. p. Ani jeden z uvede-
ných právnych predpisov neobsa-
huje definíciu zmluvy o finančnom 
prenájme.

Účtovanie finančného prenájmu 
je upravené v § 34 postupov účto-
vania. Podľa tohto ustanovenia sa 
na účely účtovania finančným pre-
nájmom rozumie obstaranie dlho-
dobého hmotného majetku na zá-
klade nájomnej zmluvy s dojedna-
ným právom kúpy prenajatej veci 
za dohodnuté platby, počas dohod-
nutej doby nájmu tohto majetku. 
Majetok obstaraný formou finanč-
ného prenájmu sa odpisuje u ná-
jomcu podľa § 30 postupov účtova-
nia a nie u prenajímateľa.

Dohodnutými platbami sa rozume-
jú jednotlivé platby uhrádzané ná-
jomcom prenajímateľovi počas do-
hodnutej doby finančného prenáj-
mu majetku. Súčasťou dohodnu-

tých platieb je aj kúpna cena, za 
ktorú na konci dohodnutej doby fi-
nančného prenájmu majetku pre-
chádza vlastnícke právo k prenaja-
tému majetku z prenajímateľa na 
nájomcu.

Istinou u nájomcu je celková suma 
dohodnutých platieb znížená o ne-
realizované finančné náklady (ná-
jomné), pričom suma istiny u ná-
jomcu sa rovná sume istiny u pre-
najímateľa.

Nerealizovanými finančnými ná-
kladmi (nájomným) sú budúce fi-
nančné náklady, ktoré sú u prenají-
mateľa nerealizovanými budúcimi 
výnosmi.

Rozpočtové organizácie nemajú 
oprávnenie uzatvoriť zmluvu o fi-
nančnom prenájme s právom kúpy 
prenajatej veci. Podľa § 22 ods. 6 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. môže rozpočto-
vá organizácia uzatvárať zmluvu 
o nájme veci s právom kúpy pre-
najatej veci, ak nájomné bude uhrá-
dzať z prostriedkov Európskej únie 
a z prostriedkov štátneho rozpočtu 
určených na financovanie spoloč-
ných programov Slovenskej repub-
liky a Európskej únie.

Prijatie majetku nájomcom sa v úč-
tovníctve nájomcu účtuje v deň pri-
jatia majetku na ťarchu príslušného 
účtu majetku v ocenení rovnajúcom 
sa istine u nájomcu so súvzťažným 
zápisom v prospech účtu 474 – Zá-
väzky z nájmu.

Náklady súvisiace s obstaraním 
predmetu finančného prenájmu sa 
účtujú na ťarchu účtu 042 – Obsta-
ranie dlhodobého hmotného majetku so 
súvzťažným zápisom v prospech 
účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – 
Iné záväzky.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavu-
je účtovná závierka, sa v účtovníc-
tve nájomcu účtuje v prospech účtu 
474 – Záväzky z nájmu finančný ná-
klad pripadajúci na obdobie od po-
sledného dňa splatnosti dohodnu-
tých platieb do dňa, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, so sú-
vzťažným zápisom na ťarchu účtu 
562 – Úroky. 

Podľa doplneného ustanovenia 
§ 46 ods. 5 postupov účtovania 
s účinnosťou od 1. 1. 2019 platí, že 
„súčasťou obstarávacej ceny majet-
ku obstaraného formou finančného 
prenájmu nie je daň z pridanej hod-
noty ani u účtovnej jednotky, kto-
rá nie je platiteľom dane z pridanej 
hodnoty“.

Toto ustanovenie bolo do postu-
pov účtovania doplnené z dôvodu 
zabezpečenia jednotného postupu 
účtovania.

Pre lepšiu názornosť uvádzame zá-
kladnú schému účtovania lízingu 
za predpokladu, že účtovná jed-
notka nie je platiteľom DPH.

Príklad č. 3: Účtovná jednotka si 
obstarala osobný automobil for-
mou lízingu. Doba splácania je 
36 mesiacov. Ostatné údaje vyplý-
vajú priamo z tabuľky účtovania.

Text účtovného prípadu Suma v € MD D
Obstaranie predmetu finančného prenájmu – na základe dodávateľskej 
faktúry (bez DPH) 20 000,– 04x 474
Poplatok za uzavretie lízingovej zmluvy (bez DPH)  100,− 04x 379
DPH z poplatku za uzavretie zmluvy   20,– 548 379
Kúpna cena predmetu lízingu po skončení nájmu bez DPH   50,– 04x 479
Splátka poplatku za uzavretie zmluvy vrátane DPH   120,– 22x  379
Zaradenie majetku do užívania 20 150,– 02x 04x
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Text účtovného prípadu Suma v € MD D
Predpis prvej navýšenej splátky – bez DPH  1 000,– 474 379
Predpis DPH z prvej navýšenej splátky   200,– 548 379
Úhrada prvej navýšenej splátky z banky  1 200,− 379 22x
Pravidelné mesačné splátky:
DPH z mesačnej splátky istiny − predpis   105,55 548 474
Splátka finančných úrokov − predpis    10,– 562 474
Splátka DPH z finančných výnosov    2,− 548 474
Pravidelná mesačná splátka istiny a úrokov vrátane DPH − výpis z banky 
(527,77 € istina + 105,55 € DPH z istiny + 10,– úroky + 2,– DPH z úrokov) 645,32 474 22x
Po úhrade všetkých dohodnutých splátok:
Predpis DPH z kúpnej ceny    10,− 548 379
Splátka kúpnej ceny s DPH – výpis banky    60,– 379, 479 22x

Istinu tvorí obstarávacia cena 
predmetu lízingu bez DPH – 
suma 20 000 €. Obstarávacia cena 
dlhodobého hmotného majetku je 
20 150 €.

Z uvedeného vyplýva, že účtov-
ná jednotka bude odpisovať maje-
tok z obstarávacej ceny bez DPH. 
To znamená, že v prípade obsta-
rania majetku formou finančného 

prenájmu s právom kúpy prenaja-
tej veci u neplatiteľa DPH nevstu-
puje DPH do obstarávacej ceny 
dlhodobého majetku. To vyplýva 
aj z ustanovenia § 25 ods. 6 záko-
na o dani z príjmov, podľa ktorého 
súčasťou obstarávacej ceny hmot-
ného majetku u daňovníka, kto-
rý obstaráva hmotný majetok for-
mou finančného prenájmu nie je 
DPH.

Počas splácania jednotlivých me-
sačných splátok sa DPH vyčíslená 
v mesačnej splátke účtuje na ťarchu 
účtu 548 – Ostatné náklady na pre-
vádzkovú činnosť.

V prípade, že účtovná jednotka je 
platiteľom DPH, pri plnom náro-
ku na odpočet DPH, bude účtova-
nie takéto:

Text účtovného prípadu Suma v € MD D
Obstaranie predmetu finančného prenájmu – na základe dodávateľskej 
faktúry (bez DPH) 20 000,– 04x 474
Poplatok za uzavretie lízingovej zmluvy (bez DPH)  100,− 04x 379
DPH z poplatku za uzavretie zmluvy   20,– 343 379
Kúpna cena predmetu lízingu po skončení nájmu bez DPH   50,– 04x 479
Splátka poplatku za uzavretie zmluvy vrátane DPH   120,– 22x  379
Zaradenie majetku do užívania 20 150,– 02x 04x
Predpis prvej navýšenej splátky – bez DPH  1 000,− 474 379
Predpis DPH z prvej navýšenej splátky   200,− 343 379
Úhrada prvej navýšenej splátky z banky  1 200,– 379 22x
Pravidelné mesačné splátky:
DPH z mesačnej splátky istiny − predpis 105,55 343 474
Splátka finančných úrokov − predpis    10,− 562 474
Splátka DPH z finančných výnosov    2,– 343 474
Pravidelná mesačná splátka istiny a úrokov vrátane DPH − výpis z banky 645,32 474 22x
Po úhrade všetkých dohodnutých splátok:
Predpis DPH z kúpnej ceny    10,− 343 379
Splátka kúpnej ceny s DPH – výpis banky    60,– 379, 479 22x

Z uvedených príkladov je zrejmý 
rozdiel v účtovaní DPH. 

DPH u platiteľa sa účtuje na účet 
343 – Daň z pridanej hodnoty, u ne-

platiteľa DPH na ťarchu účtu 548 – 
Ostatné náklady na prevádzkovú čin-
nosť. V súvislosti s účtovaním lí-
zingu je potrebné dôsledne dbať 
na správne zaúčtovanie finančných 

nákladov vyplývajúcich zo splátko-
vého kalendára ku dňu, ku ktoré-
mu sa zostavuje účtovná závierka.

Ing. Jana Hvojníková
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Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Výkon auditu účtovnej závierky 
v samospráve definujú a upravu-

jú rôzne zákony a predpisy, Za najdôle-
žitejšie považujeme zákon č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej 
len zákon o obecnom zriadení“) a zá-
kon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníc-
tve“).

základné povinnosti audítora
Povinnosť auditu individuálnej úč-
tovnej závierky pre mestá a obce 
ukladá § 9 ods. 4 zákona o obec-
nom zriadení a povinnosť audi-
tu konsolidovanej účtovnej závier-
ky ustanovuje § 22a ods. 4 zákona 
o účtovníctve. Z tohto hľadiska by 
to znamenalo, že audítor overuje 
iba individuálnu alebo konsolido-
vanú účtovnú závierku, no zákon 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy“) audítorovi ukla-
dá postupovať aj v súlade s § 10 
ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 
ods. 1 zákona o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy.

Ustanovenie § 10 ods. 7 zákona 
o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho 
územného celku podľa odseku 3 sa 
zostavuje ako vyrovnaný alebo pre-
bytkový. Obec alebo vyšší územný 
celok sú povinní zostaviť svoj bežný 
rozpočet ako vyrovnaný alebo pre-
bytkový. Bežný rozpočet sa môže zo-
staviť ako schodkový, ak sa vo vý-
davkoch bežného rozpočtu rozpočtu-
je použitie účelovo určených pros
triedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie 
alebo na základe osobitného predpi-
su nevyčerpaných v minulých ro-
koch; výška schodku takto zostave-

ného bežného rozpočtu nesmie byť 
vyššia ako suma týchto nevyčerpa-
ných prostriedkov. Kapitálový roz-
počet sa zostavuje ako vyrovnaný 
alebo prebytkový; kapitálový rozpo-
čet sa môže zostaviť ako schodkový, 
ak tento schodok možno kryť zostat-
kami finančných prostriedkov obce 
alebo vyššieho územného celku z mi-
nulých rokov, návratnými zdrojmi 
financovania, alebo je tento schodok 
krytý prebytkom bežného rozpoč-
tu v príslušnom rozpočtovom roku. 
Ak je bežný rozpočet alebo kapitálo-
vý rozpočet zostavený ako prebytko-
vý, možno prebytok príslušného roz-
počtu použiť na úhradu návratných 
zdrojov financovania.

Ustanovenie § 10 ods. 8 zákona 
o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy

Obec a vyšší územný celok sú po-
vinní pri zostavovaní rozpočtu po-
stupovať okrem tohto zákona aj 
podľa osobitného predpisu.
Týmito osobitnými predpismi 
myslíme napr. zákon o rozpočto-
vej zodpovednosti, zákon o štát-
nej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Ustanovenie § 16 ods. 12 zákona 
o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy

Návrh záverečného účtu obec a vyš-
ší územný celok sú povinní prero-
kovať najneskôr do šiestich mesiacov 
po uplynutí rozpočtového roka.

Vzhľadom na vyhodnocovanie pri-
jatých návratných zdrojov financo-
vania a ich dopad na celkové hos-
podárenie mesta uvádzame § 17 
ods. 6 – 8 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.

Ustanovenie § 17 ods. 6 – 8  
zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej  
samosprávy – výňatok

(6) Obec a vyšší územný celok môžu 
na plnenie svojich úloh prijať ná-
vratné zdroje financovania, len ak
a)  celková suma dlhu obce alebo 

vyššieho územného celku nepre-
kročí 60 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roz-
počtového roka a

b)  suma splátok návratných zdro-
jov financovania, vrátane úhrady 
výnosov a suma splátok záväzkov 
z investičných dodávateľských 
úverov neprekročí v príslušnom 
rozpočtovom roku 25 % skutoč-
ných bežných príjmov predchád-
zajúceho rozpočtového roka zní-
žených o prostriedky poskytnuté 
v príslušnom rozpočtovom roku 
obci alebo vyššiemu územnému 
celku z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky po-
skytnuté z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe 
osobitného predpisu.

(7) Celkovou sumou dlhu obce alebo 
vyššieho územného celku sa na úče-
ly tohto zákona rozumie súhrn zá-
väzkov vyplývajúcich zo splácania 
istín návratných zdrojov financo-
vania, záväzkov z investičných do-
dávateľských úverov a ručiteľských 
záväzkov obce alebo vyššieho územ-
ného celku.
(8) Do celkovej sumy dlhu obce 
podľa predchádzajúceho odseku sa 
nezapočítavajú záväzky z pôžičky 
poskytnutej z Audiovizuálneho fon-
du a z úveru poskytnutého zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania na ob-
staranie obecných nájomných by-
tov vo výške splátok úveru, ktorých 
úhrada je zahrnutá v cene ročné-
ho nájomného za obecné nájomné 
byty...
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Ustanovenie § 19 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy

Ozdravný režim predchádza zavede-
niu nútenej správy. Obec je povinná 
zaviesť ozdravný režim, ak celková 
výška jej záväzkov po lehote splat-
nosti presiahne 15 % skutočných 
bežných príjmov obce predchádzajú-
ceho rozpočtového roka a ak neuhra-
dila niektorý uznaný záväzok do 60 
dní odo dňa jeho splatnosti. Pre po-
treby zavedenia ozdravného režimu 
sa do celkovej výšky záväzkov obce 
po lehote splatnosti 60 dní nezapo-
čítavajú záväzky z realizácie spoloč-
ných programov Slovenskej repub-
liky a Európskej únie, operačných 
programov spadajúcich do cieľa Eu-
rópska územná spolupráca a progra-
mov financovaných na základe me-
dzinárodných zmlúv o poskytnutí 
grantu uzatvorených medzi Sloven-
skou republikou a inými štátmi naj-
viac v sume zmluvne dohodnutého 
nenávratného finančného príspev
ku.

Legislatívna úprava účtovnej 
závierky

Každá účtovná závierka musí byť 
zostavená v súlade so všeobec-
ne záväznými právnymi predpis-
mi, ktoré upravujú tak individuál
nu, ako aj konsolidovanú účtov-
nú závierku. Účtovná jednotka 
musí viesť účtovníctvo počas celé-
ho roka v súlade s aktuálnym opat-
rením Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 8. augusta 2007 
č. MF/16786/200731, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a rámcovej účtovej 
osnove pre rozpočtové organizá-
cie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy, obce a vyššie územné celky 
v z. n. p. (ďalej len „postupy účto-
vania“). 

V rámci jednotlivých častí účtovnej 
závierky audítor sleduje jednotlivé 
časti účtovnej závierky:

1. Súvaha: vyplnený titulný list, 
bez prostredne  predchádzajúce 
obdobie, súčtové riadky, vyka-
zovanie krátkodobých a dlho-
dobých pohľadávok a záväzkov, 
bankových úverov a súlad vý-
sledku hospodárenia s Výkazom 
ziskov a strát;

2. Výkaz ziskov a strát: vyplnený ti-
tulný list, bezprostredne pred-
chádzajúce obdobie, súčtové 
riadky, rezervy a opravné polož-
ky;

3. Poznámky: uvedené všetky pod-
statné informácie týkajúce sa po-
užitých účtovných zásad a me-
tód, prehľad dlhodobého ma-
jetku a jeho pohybov, vlastné 
imanie, rezervy, pohľadávky 
a záväzky podľa doby splatnos-
ti, bankové úvery, prijaté návrat-
né výpomoci, správne a úplné 
údaje uvedené v tabuľkovej čas-
ti a ich súlad so súvahou. V tex-
tovej časti Poznámok detailné 
doplnenie číselných údajov vy-
kázaných v tabuľkovej časti tak, 
aby poskytovali jasný prehľad 
o vykázaných zostatkoch na jed-
notlivých účtoch.

Vyhlásenie účtovnej jednotky

Audítor pri overovaní účtovnej zá-
vierky požiada účtovnú jednot-
ku o písomné vyhlásenie, že vede-
nie mesta alebo obce berie na svoju 
zodpovednosť zostavenie účtovnej 
závierky a potvrdzuje jej správnosť 
a úplnosť. Taktiež vo svojom vyhlá-
sení účtovná jednotka potvrdzuje, 
že poskytla audítorovi všetky rele-
vantné informácie, záznamy, z kto-
rých mohol audítor účtovnú závier-
ku vyhodnotiť a že účtovná jednot-
ka všetky účtovné transakcie za-
znamenala do svojich výkazov.

S týmto vyhlásením úzko súvisí aj 
prípadný podvod vo vedení účtov-
níctva a vo finančnom vykazovaní, 
napr. pri krádeži hmotných aktív, 
platby fiktívnym dodávateľom, vy-
soké transakcie v hotovosti, systém 
schvaľovania transakcií. V oblas-

ti vykazovania to môže byť záme-
na čísel v sumách, prípadné vyne-
chanie súm, fiktívne účtovné zápi-
sy. Účtovná jednotka vo svojom vy-
hlásení a svojím podpisom potvrdí, 
že si žiadneho podvodu nie je ve-
domá a žiaden podvod nespáchala.

Pri overovaní účtovnej závierky au-
dítor takisto zisťuje, či je zabezpeče-
ná aktuálnosť používaného softvé-
ru na samotný výkon účtovníctva, 
či je riadne a včas udržiavaný a ak-
tualizovaný, či je možné, aby soft
vér poskytoval tvorbu rôznych zo-
stáv na vnútornú kontrolu zaúčto-
vaných prípadov. Veľmi dôležité je 
vedieť, či program poskytuje mož-
nosť, prípadne nemožnosť úpravy 
dát v zostavených výkazoch.

zdroje audítorských dôkazov

Pre audítora je oveľa hodnotnej-
šie a dôveryhodnejšie, ak dôkazy 
o vykázaných zostatkoch na jed-
notlivých účtoch prídu z externého 
zdroja – teda od tretej strany. Pre-
to audítori žiadajú účtovnú jednot-
ku o zoznam vykázaných pohľa-
dávok a záväzkov, stavu banko-
vých účtov a stavu súdnych sporov 
k 31. 12. bežného roka a z predlo-
ženého zoznamu si audítor podľa 
svojho uváženia vyberie tie pohľa-
dávky a záväzky, ktoré majú byť 
externe potvrdené (od dodávate-
ľa alebo odberateľa). Obec násled-
ne zašle požiadavku na odsúhlase-
nie zostatkov svojím dodávateľom, 
odberateľom, bankovej inštitúcii, 
právnemu oddeleniu a tí svoje od-
povede zašlú priamo audítorskej 
spoločnosti.

Externé potvrdenia sa týkajú naj-
mä:

 ● zostatkov na bankových účtoch,

 ● zmlúv,

 ● zostatkov na pohľadávkach,

 ● zostatkov na záväzkoch,

 ● prebiehajúcich a hroziacich súd-
nych sporov. 
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zásady hospodárenia s majetkom

Štandardnou súčasťou audítorskej 
dokumentácie by mali byť Zása-
dy hospodárenia s majetkom obce. 
Obsah týchto zásad ustanovuje 
§ 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z. n. p. a schvaľu-
je ich obecné/mestské zastupiteľ-
stvo v zmysle § 11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v z. n. p.

Zásady hospodárenia s majetkom 
by mali obsahovať:

 ● postup zverovania majetku do 
správy,

 ● podmienky odňatia majetku zo 
správy,

 ● úlohy organizácií, ktoré obec 
zriadila za účelom správy majet-
ku,

 ● aké úkony organizácií podlieha-
jú schváleniu orgánmi obce,

 ● postup pri prevode majetku 
(predaji obecného majetku).

Inventarizácia majetku 
a záväzkov

Inventarizácia je veľmi dôležitá 
a neoddeliteľná súčasť účtovníctva, 
podľa ktorej si audítor vyberá vzor-
ku. Správne vyhotovená inventari-
zácia odzrkadľuje správnosť účto-
vania, tzn., že všetky zostatky na 
analytických účtoch je účtovná jed-
notka schopná zdokladovať účtov-
ným dokladom, prípadne odôvod-
nením, prečo tak účtovala.

Inventarizuje sa teda majetok – účty 
aktív, dlhodobý majetok, opráv-
ky, opravné položky, zásoby a po-
hľadávky, peňažné prostriedky, fi-
nančné účty a účty časového rozlí-
šenia, ktoré k 31. 12. bežného roka 
vykazujú zostatok.

V oblasti záväzkov inventarizuje-
me všetky účty pasív, cudzie zdro-
je, rezervy, úvery, záväzky voči do-
dávateľom, zamestnancom, štátu, 
prípadne iným subjektom a tiež 
účty časového rozlíšenia. Inventari-

zuje sa taktiež rozdiel majetku a zá-
väzkov, teda vlastné imanie.

audit dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

Audítor sa v rámci preskúmania 
dlhodobého majetku sústreďuje na 
relevantné zostatky, aké sú prezen-
tované v účtovných výkazoch:

 ● odsúhlasenie položiek na hlav-
nú knihu,

 ● či sú začiatočné stavy totožné 
so zostatkami na konci predchá-
dzajúceho roka,

 ● pri zozname majetku sleduje ob-
starávaciu cenu, oprávky, odpi-
sy, dátum uvedenia majetku do 
užívania,

 ● prírastky majetku a zaradenie 
položky do odpisovej skupiny 
podľa zostaveného odpisového 
plánu,

 ● úbytky majetku, spôsob vyrade-
nia, predajná cena v prípade pre-
daja,

 ● pri nakúpenom dlhodobom ma-
jetku posudzuje relevantnosť za-
radenia do dlhodobého majetku 
podľa celkovej obstarávacej ceny 
a teda následne opodstatnenosť 
kapitálového výdavku

Na odsúhlasenie prírastkov sú 
pre audítora potrebné: hlavná kni-
ha, dodávateľské faktúry, eviden-
cia majetku, rozpočet, zaraďovací 
protokol, inventárna karta, odpi-
sový plán, a na odsúhlasenie úbyt-
kov sú potrebné: zápis o vyrade-
ní majetku, výsledky inventarizač-
nej komisie, zásady hospodárenia 
s majetkom obce. Pri audite dlho-
dobého majetku sú veľmi podrob-
ne preskúmané účty 041 – Obstara-
nie dlhodobého nehmotného majetku 
a 042 – Obstaranie dlhodobého hmot-
ného majetku.

pohľadávky

Pri audite pohľadávok preskúma-
va audítor zostatky zväčša na úč-
toch 315 – Ostatné pohľadávky, 318 – 
Pohľadávky z nedaňových príjmov, 

319 – Pohľadávky z daňových príjmov 
a 378 – Iné pohľadávky. V rámci toho 
sa zaoberá:

 ● odsúhlasením položiek na hlav-
nú knihu,

 ● či sú začiatočné stavy totožné 
so zostatkami na konci predchá-
dzajúceho roka,

 ● zmeny oproti predchádzajúce-
mu roku,

 ● či konečné zostatky v zozname 
podľa jednotlivých odberateľov 
súhlasia s konečným stavom za-
chytenom v účtovníctve,

 ● vykázané pohľadávky podľa do-
by splatnosti,

 ● tvorbu opravných položiek,
 ● preveruje odpisy pohľadávok.

Pri pohľadávkach si audítor vyžia-
da saldokonto odberateľov k 31. 12. 
bežného roka, vyberie si vzorku 
tých, ktorých považuje za najdôle-
žitejších a požiada obec, aby tým-
to odberateľom zaslala potvrdzo-
vacie listy na odsúhlasenie zostat-
kov. Toto odsúhlasenie od odbe-
rateľov už následne nezasielajú na 
obec, ale priamo audítorovi, ktorý 
skontroluje stav v zaslanom saldo-
konte a skontroluje nezaplatené po-
hľadávky na dodacie listy, faktúry 
a ostatnú dokumentáciu. Pri ziste-
ných rozdieloch audítor požiada 
obec o vysvetlenie rozdielu. 

Krátkodobý finančný majetok

V oblasti krátkodobého finančného 
majetku sa zameriava na rozpis re-
levantných zostatkov účtov vo for-
me, v akej sú prezentované v úč-
tovných výkazoch.

V rámci toho kontroluje:
 ● odsúhlasenie položiek na hlav-

nú knihu,
 ● či sú začiatočné stavy totožné 

so zostatkami na konci predchá-
dzajúceho roka,

 ● či boli poslané potvrdzovacie lis-
ty (konfirmácie) banke, v ktorej 
má obec zriadený účet alebo ma-
la zriadený účet počas roka,

 ● vykonanú inventarizáciu.
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Časové rozlíšenie aktív

Účty časového rozlíšenia sú po-
sledné účty v rámci aktív. Ide 
o účty 381 – Náklady budúcich období 
a 385 – Príjmy budúcich období.

Pri účte 381 audítor preskúmava 
správne rozlíšené časové obdobie 
pri predplatnom, poistnom, rôz-

nych službách (telefónne služby), 
nájomné a úroky. Pri účte 385 ide 
o príjmy, ktoré budú prijaté v bu-
dúcom období, no vecne a časovo 
súvisia s daným rokom. V praxi sa 
stretávame najmä pri nájomnom 
platenom pozadu, ale aj pri pred-
pise úhrady určitej odplaty obci od 
jej zriadenej obchodnej spoločnosti 
z dosiahnutých tržieb.

Audit je významný nástroj zistenia 
kvality údajov, ktoré samospráva 
poskytuje, a preto vzájomná ko-
munikácia audítora s vedením sa-
mosprávy je veľmi dôležitá, môže 
celý proces auditu značne zjedno-
dušiť.

Ing. Tatiana Macháčová

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

Príspevok sa venuje častým príkla-
dom z praxe hlavných kontroló-

rov obce vzhľadom na nárok na stravné 
lístky, odmeny, nárok na úpravu úväz-
ku a pod. Súčasťou príspevku je aj ob-
jasnenie výstupov o kontrole smerom 
k obecnému zastupiteľstvu.

NáROKy hLaVNÉhO 
KONtROLÓRa OBce 
aKO zaMestNaNca OBce

stravné lístky pre hlavného 
kontrolóra obce

Hlavný kontrolór obce, ktorý má 
riadne účinné funkčné obdobie na 
základe uznesenia obecného zastu-
piteľstva s určeným rozsahom pra-
covného času (čiastočný pracovný 
úväzok), vykonáva svoju funkciu 
na základe pracovnej zmluvy. Pod-
ľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o obec-
nom zriadení“) je hlavný kontrolór 
obce v postavení ostatného vedúce-
ho zamestnanca, pričom vykonáva 
prácu vo verejnom záujme. V zmys-
le zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v z. n. p. 
(ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) 
sa na pracovnoprávne vzťahy za-
mestnancov pri výkone práce (kam 
sa zaraďuje okrem zamestnancov 
obce i hlavný kontrolór obce) vo 
verejnom záujme vzťahuje zákon 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v z. n. p. (ďalej len „Zákonník prá-
ce“). V zmysle spomínaného práv-

neho aktu je zamestnávateľ (obec) 
povinný zabezpečiť stravovanie za-
mestnancov, a to aj zamestnaných 
na čiastočný pomer, ak ich pracov-
ný čas strávený na pracovisku pre-
sahuje štyri hodiny. Je vhodné spo-
menúť, že hlavného kontrolóra ne-
možno v prípade jeho pracovné-
ho času počas niektorých dní, keď 
je na pracovisku viac ako štyri ho-
diny, ukrátiť na príspevku na stra-
vu formou stravných lístkov. Obec 
v prípade zamestnancov, ktorí pra-
cujú na čiastočný pomer, by mala 
evidovať pracovný čas. Práve tým-
to konaním je zabezpečené, že hlav-
ný kontrolór v prípade nepravidel-
ne rozvrhnutého pracovného času 
(úväzku) bude mať nárok na strav-
né po odpracovaní štyroch hodín.

Druhou alternatívou je rozvrhnu-
tie pracovného času hlavného kon-
trolóra obce na obdobie kalendár-
neho mesiaca, čím obec má pre-
hľad o dňoch, kedy je jeho pracov-
ný čas strávený na pracovisku viac 
ako štyri hodiny. V prípade niž-
šieho fondu pracovného času po-
čas jednotlivých dní hlavný kon-
trolór nemá nárok na stravné. Zá-
kon č. 552/2003 Z. z. ustanovuje, že 
v prípade existencie odborovej or-
ganizácie v obci sa môžu stravovať 
zamestnanci, ktorí pracujú mimo 
rámca rozvrhu pracovných zmien 
za rovnakých podmienok ako os-
tatní zamestnanci.

Treťou alternatívou je rozvrhnu-
tie pracovného času hlavného kon-

trolóra na určité dni, a to pomerom 
k celkovému úväzku schváleného 
uznesením obecného zastupiteľ-
stva, čím je zabezpečené, že hlavné-
mu kontrolórovi (ako zamestnan-
covi) bude v prípade presiahnutia 
štyroch hodín pracovného času po-
skytnuté stravné alebo po dohode 
s odborovou organizáciou sa rozší-
ri okruh oprávnených osôb.

Odchodné u hlavného kontrolóra 
po skončení funkcie uplynutím 
šesťročnej doby

Dňom zániku výkonu funkcie hlav-
ného kontrolóra zaniká aj jeho pra-
covný pomer. V tom prípade hlav-
ný kontrolór nemá právo na od-
stupné. Odchodné, ako právo pri 
prvom nároku na starobný dôcho-
dok, je definovaný v Zákonníku 
práce. Hlavný kontrolór je v posta-
vení vedúceho zamestnanca, na kto-
rého sa vzťahuje zákon č. 552/2003 
Z. z. Podľa ustanovenia § 76a ods. 1 
Zákonníka práce patrí zamestnan-
covi pri prvom skončení pracov-
ného pomeru po vzniku nároku na 
starobný alebo invalidný dôcho-
dok, ak pokles schopnosti vykoná-
vať zárobkovú činnosť je viac ako 
70 %, odchodné najmenej v sume 
jeho priemerného mesačného zá-
robku, ak požiada o poskytnutie 
uvedeného dôchodku pred skon-
čením pracovného pomeru ale-
bo do desiatich pracovných dní po 
jeho skončení. V zmysle menova-
ných normatívnych právnych ak-
tov má hlavný kontrolór obce, ako 
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riadny zamestnanec obce, nárok na 
odchodné. Tým sa však nezabra-
ňuje poslancom obecného zastupi-
teľstva prisúdiť odchádzajúcemu 
hlavnému kontrolórovi odmenu za 
výkon funkcie, a to ešte počas ply-
nutia jeho pracovného úväzku.

Odmena hlavnému kontrolórovi
Odmena nie je právne nárokovateľ-
ná a je iba na vôli obecného zastu-
piteľstva, či sa ju rozhodne hlavné-
mu kontrolórovi priznať. V prípa-
de priznania odmeny je stanovená 
iba maximálna výška, a to v zákone 
o obecnom zriadení. Predmetná od-
mena môže byť súčasťou mesačné-
ho platu, viacerých platov, prípad-
ne vyplatená v inom čase alebo iba 
raz ročne. Spôsob, kedy sa odme-
na vypláca, a frekvenciu jej vypla-
tenia určuje priamo obecné zastu-
piteľstvo. Starosta obce má právo 
takéto uznesenie o priznaní odme-
ny k platu nepodpísať iba v prípa-
de, že by nebola odmena vypočíta-
ná v maximálne hornej výške per-
centuálneho bodu z určeného platu 
hlavného kontrolóra (nad hranicu 
30 %, a teda nedodržanie zákona 
a zároveň vyplatením odmeny nad 
zákonný maximálny limit prichá-
dza i porušeniu finančnej disciplí-
ny).

Na určenie odmeny nemusí 
obecné zastupiteľstvo odôvod-
ňovať svoje rozhodnutie pri ur-
čení odmeny zamestnancovi ako 
v prípade starostu obce/vedúce-
ho zamestnanca (v zmysle záko-
na č. 553/2003 Z. z. o odmeňova-
ní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom zá-
ujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z. n. p., ak ide 
o výkon práce vo verejnom zá-
ujme v zmysle postupovania pri 
odmeňovaní podľa zákona).

Odmena môže byť priznaná i retro-
spektívne, a to za mesiace či štvrť-
rok dozadu alebo podľa iného uka-
zovateľa v zmysle uznesenia obec-

ného zastupiteľstva. Takisto mož-
no pripomenúť, že hlavnému 
kontrolórovi neprináleží odstup-
né po ukončení funkcie, no obecné 
zastupiteľstvo môže priznať hlav-
nému kontrolórovi obce odme-
nu k platu, a to v rozsahu do 30 % 
funkčného platu hlavného kontro-
lóra obce za obdobie, ktoré stanoví 
uznesenie obecného zastupiteľstva.

zdaňovanie nepeňažného príjmu 
hlavnému kontrolórovi

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len 
„zákon o dani z príjmov“) sa pod-
ľa § 5 ods. 1 písm. f) definuje príjem 
z prostriedkov sociálneho fondu 
(poukážka, šek, vstupenka alebo 
iný benefit nepeňažného charakte-
ru) ako príjem zo závislej činnos-
ti. Práve preto zákon č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. 
a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravot-
nom poistení a o zmene a doplne-
ní zákona č. 95/2002 Z. z. o pois
ťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (v znení zá-
kona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. za-
kotvujú povinnosť úhrady odvodu 
i z výkonu závislej činnosti. Nepe-
ňažný príjem sa stáva predmetom 
zdanenia v zmysle zákona o dani 
z príjmov a následne i menovaných 
odvodov, a to bez rozdielu množ-
stva alebo výšky hodnoty benefitu. 
Obec môže za účelom definovania 
poskytnutia daru (v rámci sociálne-
ho fondu) zakotviť tieto podmien-
ky v internom predpise alebo v ko-
lektívnej zmluve.

Dodatok pre rok 2019: Hlavný 
kontrolór má nárok aj na rekreačný 
príspevok/poukaz v prípade požia-
dania na základe dodržania povin-
ností preukázania existencie pre-
nocovania minimálne na dve noci 
pri trvaní funkcie hlavného kontro-
lóra nepretržite viac ako dva roky 
v zmysle zákona Zákonníka práce.

VÝstUpy O KONtROLe 
a KONtROLNá ČINNOsŤ

Výstup hlavného kontrolóra vo vzťahu 
k poslancom obecného zastupiteľstva

Zákon o obecnom zriadení ustano-
vuje povinnosť predkladania správ 
o výsledkoch kontroly poslan-
com obecného zastupiteľstva, a to 
na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva po ukončení pred-
metnej kontroly. Aplikačná prax 
sa stretáva s problémami, a to naj-
mä z hľadiska zákona č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o finančnej kontrole a audite“). Vý-
stupom z kontroly je správa, pri-
čom táto správa sa nemusí uve-
rejňovať poslancom obecného za-
stupiteľstva tak, ako to ustanovuje 
zákon o obecnom zriadení. Sprá-
va o výsledkoch kontrol môže byť 
informačný materiál, ktorý nadvä-
zuje na spracovanú správu pod-
ľa pravidiel kontrolnej činnosti, no 
nemusí ísť o správu, ktorú spra-
cúva hlavný kontrolór vo vzťahu 
k povinnej osobe pri výkone kon-
troly. Je teda na rozhodnutí hlav-
ného kontrolóra a orgánov obce, 
aký spôsob informovania poslan-
cov obecného zastupiteľstva si zvo-
lia, pričom zákon o obecnom zria-
dení neustanovuje obligatórne, aby 
správa o výsledkoch kontroly mu-
sela byť v písomnej podobe pripra-
vená na rokovanie obecného zastu-
piteľstva. Zároveň pripomínam, že 
hlavný kontrolór obce ako vnútor-
ný kontrolný mechanizmus v obci 
nevykonáva finančnú kontrolu na 
mieste.

povinnosť hlavného kontrolóra 
sprístupniť výsledky kontrol 
externej kontrole

V súlade s § 18f ods. 1 písm. i) záko-
na o obecnom zriadení má hlavný 
kontrolór povinnosť plniť ostatné 
úlohy stanovené osobitným pred-
pisom, ktoré sa nemusia spájať len 
s kontrolnou činnosťou na základe 
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plánu. Takáto povinnosť platí i pre 
hlavného kontrolóra viacerých 
obcí, ktorý vykonáva svoju kon-
trolnú činnosť na základe platnej 
zmluvy s dotknutými obcami. Oso-
bitným predpisom v zmysle § 18f 
ods. 1 písm. i) zákona o obecnom 
zriadení je i zákon č. 39/1993 Z. z. 
o Najvyššom kontrolnom úrade 
Slovenskej republiky v z. n. p. (ďa-
lej len „zákon o NKÚ SR“). V súlade 
s ustanovením § 18 písm. a) zákona 
o NKÚ SR sú zamestnanci kontro-
lovaného subjektu povinní posky-
tovať kontrolórom potrebnú súčin-
nosť v súlade s ich oprávneniami. 
Hlavný kontrolór obce (prípadne 
viacerých obcí na zá klade zmlu-
vy o výkone kontrolnej činnosti) sa 
definuje ako zamestnanec v súla-
de s § 18 ods. 1 zákona o NKÚ SR, 
podľa ktorého hlavný kontrolór je 
zamestnancom obce, na ktorého sa 
vzťahujú práva a povinnosti vedú-
ceho zamestnanca. Treba spome-
núť, že zamestnanci kontrolované-
ho subjektu, kde prebieha kontrol-
ná činnosť, sú povinní zdržať sa ko-
nania, ktoré by mohlo mariť výkon 
predmetnej kontroly Najvyšším 
kontrolným úradom Slovenskej re-
publiky [ustanovenie § 18 písm. c) 
zákona o NKÚ SR].

pravidlá kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra
Pravidlá kontrolnej činnosti pred-
stavujú zákonný rámec na výkon 
vnútorného kontrolného mechaniz-
mu v obci a stanovujú práva a po-
vinnosti dotknutých strán (opráv-
nených a povinných osôb) pri vý-
kone kontroly. Kontrolným orgá-
nom je hlavný kontrolór (prípadne 
zriadený útvar hlavného kontroló-
ra alebo prizvaná osoba na výkon 
kontroly v zmysle zákona o finanč-
nej kontrole a audite ako oprávne-
ná osoba). Pravidlá kontrolnej čin-
nosti môžu obsahovať okrem sku-
točností týkajúcich sa výkonu práv 
a povinností hlavného kontroló-
ra a povinnej osoby (ustanovenia 
§ 20 – § 27 zákona o finančnej kon-
trole a audite) aj objasnenie výko-

nu finančnej kontroly na mieste. 
I keď ide v obci o dva rôzne inštitú-
ty, možno ich spojiť do jedného in-
terného riadiaceho aktu z dôvodu 
nadväznosti na pravidlá kontrol-
nej činnosti, ktoré sú jednotné pre 
výkony finančných kontrol v už 
spomenutých ustanoveniach § 20 
až § 27 zákona o finančnej kontro-
le a audite. Treba však rozlíšiť vý-
kon kontroly a finančnej kontroly 
na mieste, ktorý môžu vykonávať 
zamestnanci/vedúci zamestnanci 
v obci na základe poverenia vyda-
ného štatutárom (starostom, primá-
torom alebo poverenou osobou).

pRacOVNOpRáVNy VzŤah 
a úpRaVa pRacOVNÉhO 
pOMeRU hLaVNÉhO 
KONtROLÓRa OBce

zvýšenie pracovného úväzku 
hlavného kontrolóra

Pracovný pomer s hlavným kontro-
lórom obce možno dohodnúť aj na 
kratší pracovný čas, ktorého dĺžku 
určí obecné zastupiteľstvo pred vy-
hlásením voľby kontrolóra. V tom-
to prípade ide o obligatórne usta-
novenie zákona o obecnom zria-
dení, ktoré musí byť v dobe voľby 
hlavného kontrolóra obce dodrža-
né. Počas funkčného obdobia hlav-
ného kontrolóra a po podpísaní 
pracovnej zmluvy starostom obce 
je právom zastupiteľstva obce, aby 
s daným pracovným úväzkom dis-
ponovala podľa svojich predstáv 
a podľa podmienok obce. Obecné 
zastupiteľstvo, ktorému je hlavný 
kontrolór obce podriadený a vy-
stupuje v pracovnoprávnych vzťa-
hoch ako vedúci zamestnanec, roz-
hoduje vždy o pracovnom úväzku 
v čase vyhlásenia voľby na funkciu 
hlavného kontrolóra obce. Týmto 
konaním sa zvýšenie pracovného 
úväzku hlavného kontrolóra obce 
stane účinným a záväzným počas 
funkčného obdobia. Právo obecné-
ho zastupiteľstva rozhodnúť o zvý-
šení pracovného úväzku hlavné-
ho kontrolóra vychádza z ustano-

venia § 11 ods. 4 písm. j) zákona 
o obecnom zriadení, podľa ktoré-
ho je obecnému zastupiteľstvu vy-
hradené (okrem práva na voľbu, 
odvolanie, určenie platu a odmien) 
určiť rozsah výkonu funkcie hlav-
ného kontrolóra obce. O tomto zá-
mere zvýšenia pracovného úväz-
ku rozhoduje obecné zastupiteľ-
stvo svojím uznesením, ktoré sa 
stáva v podmienkach územnej sa-
mosprávy po podpísaní starostom 
obce záväzným.

V praxi sa vyskytol prípad, keď 
starosta (v postavení štatutára, 
ktorý podpisuje pracovný po-
mer s hlavným kontrolórom) po-
zmenil pracovný úväzok hlavné-
ho kontrolóra bez súhlasu a ve-
domia obecného zastupiteľstva, 
a to s odôvodnením, že hlavný 
kontrolór je vedúci zamestna-
nec, ktorý spadá do organizačnej 
štruktúry obecného úradu a zá-
roveň sa na neho vzťahuje zákon 
č. 552/2003 Z. z. a platný pracov-
ný poriadok obce. Konal starosta 
v tomto prípade v súlade so zá-
konom? Nie, starosta obce nemá 
nárok na zmenu pracovného 
úväzku, čo zapríčiňuje neplat-
nosť takéhoto úkonu, aj keď bol 
realizovaný písomne.

Nález Ústavného súdu Slovenskej 
republiky (č. j. 3Cob/35/2014) ho-
vorí, že: „Starosta obce nemôže urobiť 
bez prejavu vôle obce majetkovoprávny 
úkon, ku ktorému sa vyžaduje predchá-
dzajúce rozhodnutie obecného zastupi-
teľstva a zaviazať ním obec, pretože mu 
k tomu zákon o majetku obce s prísluš-
nými predpismi nedáva zaviazať ním 
obec, pretože mu k tomu zákon o majet-
ku obce s príslušnými predpismi nedá-
va oprávnenie, takže jeho právny úkon 
by ani nevyvolal právne účinky.“

dodržanie zákona v prípade zvolenia 
hlavného kontrolóra za starostu obce

Hlavný kontrolór obce, ktorý bol 
riadne zvolený vo voľbách do sa-
mosprávy obce a dodržal pod-
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mienky v zmysle osobitného práv-
neho predpisu, má plné právo ujať 
sa funkcie starostu obce. V zmysle 
§ 18a ods. 8 písm. g) zákona o obec-
nom zriadení funkcia hlavného 
 kontrolóra zaniká, ak je zvolený za 
starostu obce. V menovanom prípa-
de sa na podmienku jeho funkčného 
obdobia (podľa § 18a ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení) neprihliada. 
V prípade víťazstva hlavného kon-
trolóra vo voľbe do orgánov samo-
správy obce sa jeho funkcia končí 
dňom, keď bol riadne zvolený a za-
čal túto funkciu vykonávať (po zlo-
žení sľubu starostu na ustanovu-
júcom zasadnutí obecného zastu-
piteľstva). Pre obec plynie povin-
nosť v zmysle § 18a ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení, ktorá sa spája 
s novou voľbou hlavného kontroló-
ra obce, v tom prípade je vyhláse-
nie voľby hlavného kontrolóra rea
lizované v priebehu jeho šesťde-
siatdňovej lehoty, počas ktorej pla-
tí jeho funkčné obdobie. Funkčným 
obdobím sa chápe nielen jeho šesť-
ročné obdobie, ale aj obdobie, po-
kým nie je jeho funkcia prerušená 
alebo zaniknutá, a to z dôvodu na-
plnenia ustanovenia § 18a ods. 8 
zákona o obecnom zriadení, pod-
ľa ktorého výkon funkcie hlavného 
kontrolóra zaniká dňom, keď začal 
vykonávať funkciu starostu obce. 
Je teda povinnosťou obce (obecné-
ho zastupiteľstva) vyhlásiť voľbu 
nového hlavného kontrolóra, aby 
bolo dodržané obligatórne ustano-
venie zákona o obecnom zriadení, 
podľa ktorého sa voľba uskutoční 
najmenej štyridsať dní pred dňom 
konania voľby tak, aby sa voľba vy-
konala počas posledných šesťdesia-
tich dní funkčného obdobia dote-
rajšieho hlavného kontrolóra. K tej-
to definícii nasvedčuje i ustanove-

nie § 18a ods. 4 zákona o obecnom 
zriadení, kde sa i v prípade smrti, 
odvolaním alebo vzdaním hlavné-
ho kontrolóra vyhlasuje nové vý-
berové konanie v lehote šesťdesia-
tich dní odo dňa skončenia funkcie 
hlavného kontrolóra (teda od času, 
keď nastala menovaná skutočnosť).

spôsoby zákonného postupu hlavného 
kontrolóra obce v prípade výkonu 
pracovného pomeru s inou obcou
Výkon funkcie hlavného kontroló-
ra obce, ktorého pracovný úväzok 
bol stanovený na základe uzne-
senia obecného zastupiteľstva na 
37,5 hod. týždenne, sa riadi pod-
ľa zákona o obecnom zriadení. 
Skutočnosť, keď hlavný kontrolór 
má záujem o výkon inej zárobko-
vej činnosti napríklad prostredníc-
tvom funkcie hlavného kontroló-
ra i v iných obciach, je možné riešiť 
nasledujúcimi spôsobmi. Hlavný 
kontrolór musí v súlade s ustano-
vením § 18 ods. 1 zákona o obec-
nom zriadení požiadať o súhlas 
s výkonom inej zárobkovej činnos-
ti. Hlavný kontrolór obce môže vy-
konávať inú zárobkovú činnosť, ak 
má na to súhlas obecného zastu-
piteľstva prostredníctvom uzne-
senia. Treba spomenúť, že pracov-
né úväzky v jednotlivých obciach 
môže mať hlavný kontrolór defi-
nované jednotlivo alebo súhrnne, 
a to pri špecifikovaní rozsahu pra-
covného času. Ak hlavný kontro-
lór vykonáva činnosti pre viac obcí, 
dotknuté obce o tomto uzatvoria 
zmluvu na účel uskutočnenia kon-
krétnej úlohy. Práve toto zákonné 
ustanovenie povoľuje mestu v po-
stavení zamestnávateľa určiť spo-
lu s inými obcami rozsah konkrét-
nej úlohy v stanovenom čase. To-
uto úlohou je výkon kontrolnej in-

štitúcie v zmysle oprávnení podľa 
zákona o obecnom zriadení. Podľa 
ustanovenia § 18b zákona o obec-
nom zriadení hlavného kontroló-
ra volí obecné zastupiteľstvo v kaž-
dej z obcí. Preto, že v meste bol už 
raz legitímne zvolený, opätovná 
voľba v prípade rovnakého hlavné-
ho kontrolóra nie je v súlade so zá-
konom.

Ďalšou možnosťou je nezmenenie 
pracovného úväzku hlavného kon-
trolóra obce, ak po súhlase zastupi-
teľstva bude na inú verejnú funk-
ciu uvoľňovaný. Funkcia hlavného 
kontrolóra je verejná funkcia, a teda 
obec (v postavení hlavného zamest-
návateľa) je povinná zamestnanca 
vykonávajúceho verejnú funkciu 
v zmysle Zákonníka práce uvoľ-
ňovať. Samotný pracovný úväzok 
hlavného kontrolóra v obci je roz-
vrhnutý na 37,5 hod. týždenne, pri-
čom uvoľňovanie v tomto prípade 
by zasahovalo do fondu pracovné-
ho času, a to po dobu funkčného 
obdobia v jednotlivých iných ob-
ciach. Je teda potrebné zvážiť ná-
sledky, ktoré vyplývajú z menova-
ných skutočností. Ďalšou alterna-
tívou je požiadanie obecného za-
stupiteľstva o úpravu pracovného 
úväzku pre výkon funkcie hlavné-
ho kontrolóra(samotné zníženie), 
čím by sa zabezpečilo riadne vyko-
návanie i iných verejných funkcií. 
V súvislosti s tým nastáva i otáz-
ka, či bude mestské zastupiteľstvo, 
v záujme zachovania pracovného 
úväzku hlavného kontrolóra (čím 
bude zabezpečený riadny výkon 
zákonných povinností a oprávnení 
v prostredí mesta), súhlasiť s výko-
nom iných zárobkových činností.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ingrid Konečná Veverková
120 strán
9,90 € s DPH

Ladislav Briestenský
264 strán
12,90 € s DPH

Helena Spišiaková
112 strán
10,50 € s DPH

Knihy si môžete objednávať na www.odborneknihy.sk
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Otázky a odpovede

pRÍspeVOK OBce 
pRI NaROdeNÍ dIeŤaŤa

Obec by chcela zaviesť príspevok 
obce pri narodení dieťaťa. Akým 
spôsobom by sa to dalo vyplácať 
a ako takýto príspevok účtovať?

Obec má oprávnenie v  zmysle 
vlastných právnych úprav (naprí-
klad prostredníctvom  všeobecne 
záväzných nariadení)  poskytovať 
príspevok pri narodení dieťaťa. 
V praxi obce takýto príspevok aj 
často poskytujú, a to bez povinné-
ho zúčtovania (účelnosť vynalože-
nia prostriedkov). Takýto príspe-
vok môže byť vo všeobecne záväz-
nom nariadení stanovený naprí-
klad s podmienkami, že príspevok 
sa poskytne ako jednorazový prí-
spevok, v prípade viac narodených 
detí súčasne sa poskytne príspevok 
na každé dieťa, príspevok sa po-
skytne zákonnému zástupcovi na 
základe žiadosti (ako príloha k na-
riadeniu), spôsob preukázania ná-
roku je prostredníctvom kópie rod-
ného listu dieťaťa a pod.

Obec v prípade zavedenia príspev-
ku, bude účtovať jeho priznanie 
cez účet 372 súvzťažne s banko-
vým účtom 221. Ekonomická klasi-
fikácia rozpočtovej klasifikácie prí-
spevku pri narodení dieťaťa je pod-
položka 642014 Jednotlivcovi.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

pOzastaVeNIe fUNKcIe 
pOČas MateRsKeJ 
dOVOLeNKy

Predsedníčka rady školy, členka 
rady školy za kategóriu pedago-
gických zamestnancov, nastúpila 
na materskú dovolenku. Legisla-
tíva neošetruje takýto prípad, t. j. 
nie je tam opora ani pre zánik člen-
stva v rade školy ani pre pozasta-

venie členstva v rade školy z dôvo-
du nástupu na materskú dovolen-
ku. V tejto súvislosti vznikajú na-
sledujúce otázky:
1.  Môže byť táto osoba naďa-

lej členkou rady školy a plniť 
funkciu predsedníčky rady ško-
ly z kategórie pedagogických za-
mestnancov školy, ktorá nastú-
pila na materskú dovolenku?

2. Má byť jej členstvo a predsed-
níctvo v rade školy počas ma-
terskej dovolenky pozastavené 
a na základe čoho (nie je opora 
v legislatíve)?

3. Zaniká jej členstvo v rade školy 
nástupom na materskú dovolen-
ku a na základe čoho (nie je opo-
ra v legislatíve)?

Riešenie týchto otázok je zásad-
né okrem iného napríklad pre prá-
voplatnosť výberového konania na 
funkciu riaditeľa školy.

Vznik členstva v rade školy a tiež 
zánik a pozastavenie členstva 
v rade školy upravuje § 25 záko-
na č. 596/2003 Z. z. o štátnej sprá-
ve v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve“).

Zánik členstva v rade školy ustano-
vuje § 25 ods. 12 uvedeného záko-
na takto:

„Členstvo v orgánoch školskej sa-
mosprávy zaniká uplynutím funkč-
ného obdobia orgánu školskej sa-
mosprávy, vzdaním sa členstva, ak 
vzniknú dôvody na zánik členstva 
podľa odseku 11 (členom rady školy 
nemôže byť riaditeľ školy a jeho zá-
stupca), skončením pracovnopráv-
neho vzťahu so školou alebo škol-
ským zariadením, ak ide o zástupcu 
pedagogických zamestnancov ale-
bo nepedagogických zamestnancov 

školy alebo školského zariadenia; to 
platí, aj ak skončenie pracovnopráv-
neho vzťahu bolo rozhodnutím súdu 
vyhlásené za neplatné, ak dieťa zvo-
leného zástupcu rodičov prestane 
byť žiakom školy alebo školského za-
riadenia, ak zvolený zástupca žia-
kov strednej školy prestane byť žia-
kom školy, odvolaním zvoleného čle-
na podľa odsekov 5 a 6, odvolaním 
delegovaného zástupcu zriaďovate-
ľa, obmedzením alebo pozbavením 
člena spôsobilosti na právne úkony, 
smrťou člena alebo jeho vyhlásením 
za mŕtveho.“

Pozastavenie členstva je ustanove-
né v § 25 ods. 13 a 14 zákona o štát-
nej správe v školstve a školskej sa-
mospráve. Členstvo sa pozastavu-
je v prípade, že člen školskej sa-
mosprávy alebo jemu blízka osoba 
sa prihlási do výberového konania 
(pozastavuje sa do skončenia vý-
berového konania) a tiež pri potvr-
dzovaní riaditeľa vo funkcii.

Nástupom pedagogického zamest-
nanca na materskú dovolenku sa 
jeho pracovný pomer so školou ne-
končí, ale trvá ďalej. Legislatíva sa 
explicitne takouto situáciou neza-
oberá. Keďže pracovný pomer ne-
bol ukončený a nenastali ani iné 
dôvody na zánik alebo pozastave-
nie členstva v rade školy (ako sme 
uviedli), takýto zamestnanec je na-
ďalej členom rady školy, ak sa sám 
nevzdá členstva.

PhDr. Anna Böhmerová

peČIatKa záKLadNeJ 
fINaNČNeJ KONtROLy

Žiadame o overenie formálnej 
správnosti našej pečiatky základ-
nej finančnej kontroly (prepis pe-
čiatky je uvedený na ďalšej strane):
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ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Príjem/poskytnutie/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia a jej časť je/nie je v súlade: Rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočtom obce 
na dva rozpočtové roky. Osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami. Zmluvami uzatvorený-
mi obcou. Rozhodnutiami obce. Vnútornými predpismi obce. Inými podmienkami poskytnutia verejných fi-
nancií.

Vyjadrenia:
Je/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať.
Je/nie je možné v nej pokračovať.
Je/nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa FO už vykonalo.
Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za príslušnú FO ...................
Meno a priezvisko starostu alebo ním povereného vedúceho zamestnanca .........................
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .............................................
(nehodiace sa škrtnite)

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. osoby vykoná-
vajúce základnú finančnú kontro-
lu potvrdzujú na doklade súvisia-
com s finančnou operáciou alebo jej 
časťou súlad so skutočnosťami uve-
denými v § 6 ods. 4 uvedením svoj-
ho mena a priezviska, podpisu, dá-
tumu vykonania základnej finanč-
nej kontroly a uvedením vyjadre-
nia, či finančnú operáciu alebo jej 
časť možno vykonať alebo nemož-
no vykonať, vo finančnej operácii 
alebo jej časti možno pokračovať 
alebo nemožno pokračovať, ale-
bo poskytnuté plnenie treba vymá-
hať alebo poskytnuté plnenie nie je 
potrebné vymáhať, ak sa finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala.

Zamestnanci musia uviesť len sú-
hlasné alebo nesúhlasné vyjadre-
nie, či finančnú operáciu alebo jej 
časť je možné vykonať alebo nie je 
možné vykonať, vo finančnej ope-
rácii alebo jej časti je možné pokra-
čovať alebo nie je možné pokračo-
vať, alebo poskytnuté plnenie je po-
trebné vymáhať alebo poskytnuté 
plnenie nie je potrebné vymáhať, 
ak sa finančná operácia alebo jej 
časť už vykonala.

Zamestnanci pri potvrdzovaní vý-
konu základnej finančnej kontroly 
musia uviesť len jeden výrok, ostat-

né musia prečiarknuť, ak by ostat-
né výroky neprečiarkli, základná fi-
nančná kontrola nebude vykonaná 
správne.

Vykonanie základnej finančnej 
kontroly sa potvrdzuje na doklade 
súvisiacom s finančnou operáciou 
alebo jej časťou uvedením mena 
a priezviska zamestnanca, ktorý 
vykonal základnú finančnú kontro-
lu. Okrem vyjadrenia, zamestna-
nec uvedie svoj vlastnoručný pod-
pis a dátum vykonania základnej 
finančnej kontroly.

V texte základnej finančnej kon-
troly na pečiatke chýba vyjadrenie 
zvlášť pre zamestnanca a zvlášť pre 
vedúceho zamestnanca.

Na základe uvedených skutočnos-
tí, možno skonštatovať, že text zá
kladnej finančnej kontroly na pe-
čiatke uvedený v otázke nespĺňa 
zákonné podmienky.

Ing. Ingrid Konečná Veverková

pOzÍcIa pRedNOstU 
OBecNÉhO úRadU

Obce a mestá vyhlasujú spravidla: 
„v súlade s ustanovením § 5 záko-
na č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v z. n. p. výbe-
rové konanie na pozíciu prednostu 
obecného úradu.“ Je obec povinná 

vyhlásiť výberové konanie na po-
zíciu prednostu obecného úradu?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. bližšie neupra-
vuje požiadavky na vzdelanie ale-
bo prax prednostu obecného úra-
du. Na obsadenie pozície prednos-
tu zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v z. n. p. 
neurčuje požiadavku výberového 
konania. Daný postup môže byť 
upravený v pracovnom poriadku 
obecného úradu, aj keď vo väčši-
ne prípadov je to len formálny akt 
vzhľadom na absolútnu kompeten-
ciu starostu pri vymenovaní pred-
nostu do tejto funkcie. Z hľadiska 
organizačnej štruktúry je prednosta 
v postavení vedúceho zamestnanca 
v priamej riadiacej pôsobnosti šta-
tutára (starostu obce). V praxi sa 
funkcia prednostu obecného úradu 
zriaďuje v obciach s viac ako 3 000 
obyvateľmi, prípadne na obecných 
úradoch s viac ako 15 zamestnan-
cami.

JUDr. Simona Laktišová

NezLUČIteľNOsŤ fUNKcIÍ

Je zlučiteľná funkcia poslanca 
mestského zastupiteľstva s funk-
ciou štatutárneho orgánu združe-
nia obcí zriadeného podľa § 20b 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
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nom zriadení v z. n. p? Združenie 
nevykonáva podnikateľskú čin-
nosť. Podľa nášho názoru posla-
nec mestského zastupiteľstva môže 
byť štatutárnym orgánom takého-
to združenia, pretože táto funkcia 
nie je uvedená v § 11 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriade-
ní v z. n. p., podľa ktorého funkcia 
poslanca je nezlučiteľná s funkciou 
starostu, zamestnanca obce, v kto-
rej bol zvolený; to neplatí, ak za-
mestnanec obce je dlhodobo uvoľ-
nený na výkon funkcie poslanca, 
štatutárneho orgánu rozpočtovej 
organizácie alebo príspevkovej or-
ganizácie zriadenej obcou, v ktorej 
bol zvolený podľa osobitného zá-
kona.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. sú 
v ustanovení § 11 ods. 2 uvedené 
skutočnosti, ktoré nie sú zlúčiteľné 
s mandátom poslanca obecného za-
stupiteľstva. V prípade štatutárnej 
funkcie združenia obcí, ktoré nie je 
zo zákona zriadenou organizá ciou 
obce, nemá takýto poslanec obme-
dzenie k výkonu uvedenej funk-
cie. Je potrebné dodať, že v zmysle 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcio-
nárov (ďalej len „ústavný zákon“) 
a tým najmä, že verejný funkcionár 
je povinný pri výkone svojej funk-
cie presadzovať a chrániť verejný 
záujem. Pri výkone svojej funkcie 
verejný funkcionár nesmie upred-
nostniť osobný záujem pred ve-
rejným záujmom. Ústavný zákon 
v čl. 5 spomína, že verejný funkcio
nár nesmie byť štatutárnym orgá-
nom alebo členom štatutárneho 
orgánu, členom riadiaceho, kon-
trolného alebo dozorného orgánu 
právnickej osoby, ktorá bola zria-
dená na výkon podnikateľskej čin-
nosti, okrem valného zhromažde-
nia a členskej schôdze.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

spRáVNe zaRadeNIe 
dO pLatOVeJ tRIedy – OBec

Zamestnanec pracuje ako ekonóm 
obecného úradu. Ekonóm má vy-
sokoškolské vzdelanie ekonomic-
kého smeru. Na obecnom úrade 
robí komplexné účtovníctvo, zúč-
tovanie miezd, pripravuje žiadosti 
a vyúčtovania dotácií a projektov 
cez úrad práce (aj z prostriedkov 
EÚ), ale aj pre iné inštitúcie (mi-
nisterstvá, Úrad vlády SR), takis-
to spracúva účtovnú závierku, pri-
pravuje záverečný účet aj výročnú 
správu obce. Spolupracuje na vy-
pracovaní interných smerníc a vše-
obecne záväzných nariadení obce, 
spracúva návrh rozpočtu, rozpis 
položiek rozpočtu, zabezpečuje sle-
dovanie plnenia príjmov a výdav-
kov v rozpočte, metodicky usmer-
ňuje základnú školu, ktorej zriaďo-
vateľom je obec, spracúva konsoli-
dáciu ZS a obce, robí výkazníctvo 
pre RISSAM za obidve inštitúcie. 
Zamestnanec má byť od 1. 1. 2019 
zaradený v triede 6 „Samostatné 
zabezpečovanie rozpočtovania ale-
bo financovania“ alebo v triede 7.: 
„Odborná špecializovaná práca na 
úseku rozpočtovania alebo finan-
covania“?

Podľa zákona č. 318/2018 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v z. n. p. a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony v z. n. p. 
s účinnosťou od 1. januára 2019, 
zaradí zamestnávateľ zamestnan-
ca do platovej triedy podľa najná-
ročnejšej pracovnej činnosti z hľa-
diska jej zložitosti, zodpovednosti, 
fyzickej a psychickej záťaže, ktorú 
má vykonávať podľa druhu prá-
ce dohodnutého v pracovnej zmlu-
ve, a podľa splnenia kvalifikačných 
predpokladov, ktoré sú potrebné 
na jej vykonávanie.

Obe platové triedy zahŕňajú vyso-
koškolské vzdelanie II. stupňa, roz-

diel medzi nimi je však vo výkone 
práce ako takej, kým platová trie-
da 6 ustanovuje čiastkové činnos-
ti v danej oblasti a príprave pod-
kladov, platová trieda 7 zahŕňa už 
aj samotné rozhodovanie a rieše-
nie problémov a celkovú systémo-
vú prácu, čo z danej otázky je úpl-
ne samozrejmé.

Opis pracovnej náplne, ktorá je uve-
dená v otázke sa vyznačuje odbor-
nou samostatnou činnosťou s vyso-
kými nárokmi na analytické schop-
nosti, vyžadujúce si voľbu správ-
neho postupu z mnohých možných 
riešení tak, aby či už samotné vý-
kazníctvo alebo individuálna alebo 
konsolidovaná účtovná závierka 
(ďalej len „KUZ“) poskytovala ver-
ný a pravdivý obraz účtovníctva 
vedeného na obci. Z hľadiska vý-
konu KUZ je to aj spolupráca s os-
tatnými subjektmi mimo vlastné-
ho zamestnávateľa, keďže ide o zá
kladnú školu obce. Aj z týchto dô-
vodov by som pracovníka zaradila 
do platovej triedy 7 „Odborná špe-
cializovaná práca na úseku rozpoč-
tovania, výkazníctva a riadenia“.

Ing. Tatiana Macháčová

spLNOMOcNeNIe pRIMátORa

Môže primátor mesta splnomocniť 
zamestnanca mesta na podpisova-
nie určitých druhov zmlúv (v ob-
čianskoprávnych, obchodných ve-
ciach)?

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 
druhej vety zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. môže 
starosta obce písomne poveriť za-
mestnanca obce, a to v prípade roz-
hodovania o právach, právom chrá-
nených záujmoch alebo povinnos-
tiach fyzických osôb a právnických 
osôb v oblasti verejnej správy. Po-
verený zamestnanec obce rozhodu-
je v mene obce v rozsahu vymedze-
nom v písomnom poverení. V uve-
denom poverení by mal byť aj čas 
trvania poverenia. Záverom teda 
možno uviesť, že podpisovaním ur-
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čitých druhov zmlúv môže staros-
ta obce poveriť zamestnanca obec-
ného úradu, ak je splnená zákonná 
podmienka, podľa ktorej sa zmlu-
va týka rozhodovania o právach, 
právom chránených záujmoch ale-
bo povinnostiach fyzických osôb 
a právnických osôb v oblasti verej-
nej správy.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

NadČas hLaVNÉhO 
KONtROLÓRa

Obecné zastupiteľstvo z dôvo-
du naliehavosti preverenia nezá-
konných krokov predchádzajúce-
ho starostu v decembri 2018 uzne-
seniami poverilo kontrolóra vyko-
naním troch kontrol s termínmi do 
najbližšieho zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) 
(31. 1. 2019) a do 15. 2. 2019. Úvä-
zok hlavného kontrolóra pritom je 
len 30 hodín. Okrem zákonom sta-
novených správ teda kontrolór na 
základe „príkazu“ zamestnávateľa 
vykonal ďalšie tri, resp. štyri kon-
troly, z ktorých vypracoval riadne 
tri správy. Keďže je zrejmé, že by 
tieto úlohy nebolo možné vykonať 
za 30 hodín, kontrolór si v riad-
nom zamestnaní čerpal riadnu do-
volenku a pracoval na splnení úloh 
stanovených OZ. Po OZ predlo-
žil starostovi dochádzku, v ktorej, 
okrem stanovených 30 hodín, mal 
evidované nadčasy. Prišlo k dile-
me, či môže obec v prípade hlav-
ného kontrolóra postupovať v sú-
lade so zákonom č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v z. n. p. a hlavný 
kontrolór si môže čerpať náhradné 
voľno alebo má nárok na preplate-
nie vykonanej/nariadenej nadčaso-
vej práce. Práca bola vykonaná na 
zá klade príkazu zamestnávateľa, 
bola ohraničená stanovenými ter-
mínmi do 31. 1. 2019 a štvrtá kon-
trola do 15. 2. 2019. Okrem uznese-
ní a príkazu na kontroly boli vy-
konávané úlohy, ktoré vyplývajú 
hlavnému kontrolórovi zo zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-

ní v z. n. p. Zamestnávateľ má ve-
domosť o výške úväzku, práca bola 
nariadená z dôvodu verejného zá-
ujmu a zdokladovaná výstupmi 
a aj evidenciou času, ktorý bol na 
splnenie úloh potrebný.

Hlavného kontrolóra volí a odvo-
láva obecné zastupiteľstvo. Pova-
žuje sa za zamestnanca obce a ak 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. (ďalej len „zá-
kon o obecnom zriadení“) neusta-
novuje inak, vzťahujú sa na neho 
všetky práva a povinnosti ostatné-
ho vedúceho zamestnanca podľa 
osobitného predpisu, ktorým je zá-
kon č. 552/2003 Z. z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v z. n. p. 
(ďalej len „zákon o výkone práce 
vo verejnom záujme“). Hlavnému 
kontrolórovi vzniká po zvolení ná-
rok na uzavretie pracovnej zmlu-
vy s obcou. Pracovný pomer mož-
no dohodnúť aj na kratší pracovný 
čas, ktorého dĺžku určí obecné za-
stupiteľstvo pred vyhlásením voľ-
by kontrolóra. Práva a povinnosti 
vyplývajúce z pracovnoprávneho 
vzťahu sa upravujú ustanoveniami 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v z. n. p. (ďalej len „Zákon-
ník práce“). Výnimkou je odme-
ňovanie hlavného kontrolóra, kto-
ré je upravené v osobitnom predpi-
se, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. 
obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej 
len „zákon o obecnom zriadení“).

Obecné zastupiteľstvo má vo vzťa-
hu k hlavnému kontrolórovi vyhra-
dené pôsobnosti, ktoré inak bežne 
vykonáva štatutárny orgán zamest-
návateľa, t. j. určuje rozsah výkonu 
jeho funkcie (čo má následne pria-
my dosah na dĺžku pracovného 
úväzku, v ktorom vykonáva svoju 
funkciu), schvaľuje plán jeho čin-
ností a hodnotí jeho činnosť, roz-
hoduje o výške jeho odmeny pod-
ľa § 18c ods. 5 zákona o obecnom 
zriadení. Ďalšie podrobnosti o pra-
vidlách kontrolnej činnosti môže 
ustanoviť obec uznesením. Prá-
ca nadčas je v súlade so Zákonní-

kom práce práca vykonávaná za-
mestnancom na príkaz zamestná-
vateľa alebo s jeho súhlasom nad 
určený týždenný pracovný čas vy-
plývajúci z vopred určeného roz-
vrhnutia pracovného času a vyko-
návaná mimo rámca rozvrhu pra-
covných zmien. Práca nadčas sa 
vyznačuje výnimočnosťou. Vzhľa-
dom na to, že hlavný kontrolór vy-
konáva funkciu v pracovnom po-
mere, môže vykonávať prácu nad-
čas. Keďže určovanie rozsahu vý-
konu jeho funkcie, určovanie jeho 
platu a schvaľovanie odmeny hlav-
nému kontrolórovi patrí do prá-
vomoci obecného zastupiteľstva, 
som toho názoru, že starosta naria-
di (dohodne − pri kratšom úväzku) 
s hlavným kontrolórom výkon prá-
ce nadčas, ak o tom rozhodne obec-
né zastupiteľstvo v uznesení (so 
zreteľom na schválený plán jeho 
činnosti).

Systém odmeňovania hlavného 
kontrolóra je špeciálne upravený 
zákonom o obecnom zriadení, a to 
tak, že priznáva hlavnému kontro-
lórovi nárok na plat podľa § 18c 
zákona o obecnom zriadení a prá-
vo na odmenu (podľa § 18c ods. 5 
zákona o obecnom zriadení), kto-
rej uplatnenie závisí od osobitného 
rozhodnutia obecného zastupiteľ-
stva, ktorým sa schváli mesačná od-
mena hlavného kontrolóra. Vzhľa-
dom na to, že zákon o obecnom 
zriadení „inštitút plnenia za prácu 
nadčas“ neupravuje, som toho ná-
zoru, že hlavný kontrolór za vyko-
nanú prácu nadčas nemá nárok na 
plnenia, ktoré v týchto prípadoch 
upravuje Zákonník práce. Obec-
né zastupiteľstvo mu však môže 
schváliť mesačnú odmenu až do 
výšky 30 % z mesačného platu. Od-
mena môže byť priznaná rovnako 
za kvalitne odvedenú prácu alebo 
za dôsledné a včasné splnenie úloh 
z plánu kontrolnej činnosti alebo za 
iné parametre práce hlavného kon-
trolóra, ktoré obecné zastupiteľstvo 
uzná ako hodné odmeny.

Ing. Iveta Matlovičová
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Dátum Povinnosť
20. 4. 2019 Podanie daňového priznania k DPH za 1. kalendárny štvrťrok 2019 pre subjekty registrované 

do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) a splatnosť tejto dane, pričom za deň platby sa 
považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.

23. 4. 2019 Podanie žiadosti o registráciu pre DPH v prípade vykonávania ekonomickej činnosti (podnikania),  
ak činnosť organizácie verejnej správy narušuje alebo môže narušiť hospodársku súťaž a ktorej obrat 
k 31. 3. 2019 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 €.

25. 4. 2019 Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac marec 2019 pre platiteľov DPH 
s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.

Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za 1. kalendárny štvrťrok 2019 pre platiteľov 
DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.

Podanie daňového priznania k DPH za mesiac marec 2019 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH,  
ale vznikla im povinnosť platiť DPH podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v z. n. p. a splatnosť tejto dane.

Podanie súhrnného výkazu za mesiac marec 2019 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali obchod 
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a majú povinnosť podať 
súhrnný výkaz mesačne.

Podanie súhrnného výkazu za 1. kalendárny štvrťrok 2019 platiteľmi DPH, ak v tomto štvrťroku 
realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v z. n. p. a nemajú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.

Povinnosť platiteľa DPH oznámiť zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny 
štvrťrok, ak sa tak rozhodne a k 31. 3. 2019 splnil podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

30. 4. 2019 Splatnosť rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov PO (za obdobie 
mesiacov január až marec 2019), ak sú zaplatené preddavky nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa 
daňového priznania za rok 2018. To platí aj pre daňovníka, ktorému určil daňový úrad platenie 
preddavkov na daň inak, ak daňový úrad v rozhodnutí vydanom do 30. 4. 2019 neuvedie inak.

UpozorňUJeMe

Kalendár povinností

pÍsOMNÉ OzNáMeNIe 
zaMestNáVateľa O zMeNe 
pLatOVeJ tRIedy

V súvislosti so zmenou zákona 
o odmeňovaní od 1. 1. 2019 vydal 
zamestnávateľ všetkým zamest-
nancom nové oznámenia o výške 
a zložení funkčného platu, kde je 
uvedená aj platová trieda zamest-
nanca. Je potrebné, aby v súvislosti 
so zmenou zaradenia do inej plato-
vej triedy vydával zamestnávateľ 
ešte iné písomné oznámenie o zme-
ne platovej triedy? 

Zákon č. 318/2018 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone prá-
ce vo verejnom záujme a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v z. n. p. (ďalej len „zákon“), prinie-
sol okrem iných úprav aj zlúčenie 
platových tried a zníženie ich poč-
tu z doterajších 14 platových tried 
na 11 platových tried. Zmena pla-
tových tried a zaradenie zamest-
nancov do nových platových tried 
je upravená v prechodných usta-
noveniach k úprave účinnej od 1. 1. 
2019, konkrétne v § 32f zákona, kde 
je v ods. 12 upravená povinnosť za-
mestnávateľa k 1. 1. 2019 písom-
ne oznámiť zmenu platovej triedy 
zamestnancovi, ktorého pracovný 
pomer nepretržite trvá aj po 31. 12. 

2018. Keďže zákonodarca osobit-
ne upravil povinnosť písomného 
oznámenia zmeny platovej triedy 
napriek tomu, že v § 4 ods. 7 záko-
na je uvedené, že zamestnávateľ je 
povinný písomne oznámiť zamest-
nancovi výšku a zloženie funkč-
ného platu pri uzatvorení pracov-
nej zmluvy, pri zmene druhu práce 
a pri úprave funkčného platu mám 
za to, že z uvedeného vyplýva, že je 
potrebné zamestnancovi okrem no-
vého oznámenia o výške a zložení 
funkčného platu osobitne písomne 
oznámiť aj zmenu platovej triedy 
po 1. 1. 2019. 

Mgr. Zuzana Dianová
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Dátum Povinnosť

30. 4. 2019 Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 
daňovníka presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie.

Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň 
u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.

Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, 
ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac 
marec 2019.

Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet 
sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za 
zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac marec 2019, ak nie je u zamestnávateľa určený deň 
výplaty.

Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie 
tovaru alebo služby, ktorú platiteľ DPH uplatňuje od 1. apríla 2019.

Predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých 
jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, 
o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za rok 2018.

Doručenie dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ vykonal 
ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018.

6. 5. 2019 Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe platby za dodanie 
tovaru alebo služby, uplatňovanie ktorej platiteľ DPH skončil zo zákonných dôvodov v mesiaci apríli 
2019.

9. 5. 2019 Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov 
s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi 
a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia 
zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci apríli 2019.

15. 5. 2019 Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v z. n. p. z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v mesiaci apríli 
2019 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v z. n. p. v prípade úhrady vykonanej v mesiaci apríli 2019 a oznámenie tejto 
skutočnosti miestne príslušnému daňovému úradu.

Ing. Veronika Solíková, PhD., Účtovná jednotka, s. r. o.
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