
Obec Popudinské Močidľany – hlavný kontrolór 

 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2020 
 

 

           V súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Popudinských Močidľanoch – 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2020.  

           V nadväznosti  na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej 

činnosti – zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami                 

a majetkom mesta a plán kontrolnej činnosti som v roku 2020 vykonal následné kontroly, 

činnosti a zisťovania: 

 

 

1. Stanovisko k Návrhu záverečného účtu  obce Popudinské Močidľany za 

rok 2019 
 

          Stanovisko hlavného kontrolóra k návrh záverečnému účtu obce Popudinské 

Močidľany za rok 2019 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil na riadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch konaného dňa 24. júna 2020.  

V stanovisku je uvedené, že návrh záverečného účtu obce za rok 2019 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách. Návrh záverečného účtu obce  bol zverejnený najmenej na 15 dní 

pred jeho prerokovaním spôsobom v obci obvyklým.  

Riadna účtovná závierka obce k 31.12.2019 bola v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  predložená na overenie audítorovi obce. Na základe  týchto zistení som 

odporúčal Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť rokovanie o záverečnom účte obce za rok 2019 

výrokom schválenia celoročného hospodárenia bez výhrad. 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch č.13/2020 zo dňa 24. júna 2020.  

 

 

2. Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Popudinské Močidľany na  

roky 20210 – 2023 
 

           Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu viacročného rozpočtu obce Popudinské 

Močidľany na roky 2021 – 2023 som v súlade s  § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil na riadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch konaného dňa 25. novembra 2020.  

V stanovisku je uvedené, že návrh rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022–2023 je 

vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Návrh rozpočtu bol riadne zverejnený 

na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením 



v Obecnom zastupiteľstve, v súlade s § 9 ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

Obecnému zastupiteľstvu v Popudinských Močidľanoch som v stanovisku odporúčal 

predložený návrh rozpočtu obce Popudinské Močidľany na rok 2021 schváliť. 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce za roky 2021-2023 bolo schválené uznesením Obecného  

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch č. 33/2020 zo dňa 25.novembra 2020. 

 

 

3.  Stanovisko HK k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov  

     financovania –  Municipálny úver - Univerzál 
 

                      Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) obec môže použiť návratné zdroje financovania len na 

úhradu kapitálových výdavkov.  Na  vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť 

tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z 

príjmov bežného rozpočtu. Návratnými zdrojmi financovania sa rozumejú prostriedky 

rozpočtu obce z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z 

komunálnych obligácií vydaných obcou. 

Podľa § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách  dodržanie podmienok na prijatie  

návratných zdrojov financovania  preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.  

 

                     Obec môže podľa § 17 ods.6 zákona  o rozpočtových pravidlách na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, pričom platí, že obe 

podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

Obec Popudinské Močidľany mala záujem uzatvoriť  Zmluvu o prijatí Municipálneho úveru – 

Univerzál s Prima Bankou Slovensko a.s. v celkovej maximálnej výške 210 000,00 Eur.   

 

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania  - Municipálny úver konštatujem, že podmienka neprekročenia celkovej sumy 

dlhu mesta v hodnote 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj podmienka 

neprekročenia sumy splátok návratných zdrojov financovania vo výške 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového  roka po ich znížení podľa § 17 ods. 6 písm. 

b) zákona o rozpočtových pravidlách boli splnené.  

 

Stanovisko som predložil na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch konaného dňa 27. februára 2020.  

 

 



4.  Stanovisko HK k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov  

     financovania –  Municipálny úver - Univerzál 
 

                      Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) obec môže použiť návratné zdroje financovania len na 

úhradu kapitálových výdavkov.  Na  vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť 

tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z 

príjmov bežného rozpočtu. Návratnými zdrojmi financovania sa rozumejú prostriedky 

rozpočtu obce z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z 

komunálnych obligácií vydaných obcou. 

Podľa § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách  dodržanie podmienok na prijatie  

návratných zdrojov financovania  preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.  

 

                     Obec môže podľa § 17 ods.6 zákona  o rozpočtových pravidlách na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

c) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

d) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, pričom platí, že obe 

podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

Obec Popudinské Močidľany mala záujem uzatvoriť  Zmluvu o prijatí Municipálneho úveru – 

Univerzál s Prima Bankou Slovensko a.s. v celkovej maximálnej výške 210 000,00 Eur.   

 

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania  - Municipálny úver konštatujem, že podmienka neprekročenia celkovej sumy 

dlhu mesta v hodnote 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj podmienka 

neprekročenia sumy splátok návratných zdrojov financovania vo výške 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového  roka po ich znížení podľa § 17 ods. 6 písm. 

b) zákona o rozpočtových pravidlách boli splnené.  

 

Stanovisko som predložil na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch konaného dňa 24. júna 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Stanovisko HK k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov  

     financovania –  Návratná finančná výpomoc z MF SR 
 

                      Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) obec môže použiť návratné zdroje financovania len na 

úhradu kapitálových výdavkov.  Na  vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť 

tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z 

príjmov bežného rozpočtu. Návratnými zdrojmi financovania sa rozumejú prostriedky 

rozpočtu obce z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z 

komunálnych obligácií vydaných obcou. 

Podľa § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách  dodržanie podmienok na prijatie  

návratných zdrojov financovania  preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.  

 

                     Obec môže podľa § 17 ods.6 zákona  o rozpočtových pravidlách na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

e) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

f) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, pričom platí, že obe 

podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

Obec Popudinské Močidľany mala záujem uzatvoriť  Zmluvu o prijatí návratnej finančnej 

výpomoci z MF SR vo výške 15 742,00 Eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19.   

 

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci 

konštatujem, že podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu mesta v hodnote 60 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka podľa § 17 ods. 6 písm. a) 

zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj podmienka neprekročenia sumy splátok návratných 

zdrojov financovania vo výške 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového  roka po ich znížení podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových 

pravidlách boli splnené.  

 

Stanovisko som predložil na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch konaného dňa 19. októbra 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Stanovisko HK k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov  

     financovania –  Municipálny úver - Univerzál 
 

                      Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) obec môže použiť návratné zdroje financovania len na 

úhradu kapitálových výdavkov.  Na  vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť 

tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z 

príjmov bežného rozpočtu. Návratnými zdrojmi financovania sa rozumejú prostriedky 

rozpočtu obce z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z 

komunálnych obligácií vydaných obcou. 

Podľa § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách  dodržanie podmienok na prijatie  

návratných zdrojov financovania  preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.  

 

                     Obec môže podľa § 17 ods.6 zákona  o rozpočtových pravidlách na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

g) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

h) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, pričom platí, že obe 

podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

Obec Popudinské Močidľany mala záujem uzatvoriť  Zmluvu o prijatí Municipálneho úveru – 

Univerzál s Prima Bankou Slovensko a.s. v celkovej maximálnej výške 210 000,00 Eur.   

 

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania  - Municipálny úver konštatujem, že podmienka neprekročenia celkovej sumy 

dlhu mesta v hodnote 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj podmienka 

neprekročenia sumy splátok návratných zdrojov financovania vo výške 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového  roka po ich znížení podľa § 17 ods. 6 písm. 

b) zákona o rozpočtových pravidlách boli splnené.  

 

Stanovisko som predložil na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch konaného dňa 25. novembra 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Popudinských  

      Močidľanoch – všeobecne 
 

           V priebehu roka 2020 boli priebežne kontrolované plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch schválené na riadnych zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva. 
           Uznesenia obecného zastupiteľstva sú kontrolované, t.j. každý predaj, kúpa a prenájom 
obecného majetku je schvaľovaný uznesením. Uznesením sa tiež schvaľujú všetky ostatné 
zmluvy, rozpočet, rozpočtové opatrenia, záverečný účet, poskytnuté dotácie v zmysle VZN 
obce, všeobecne záväzné nariadenia a podobne. 
 

 

     8.  Činnosť hlavného kontrolóra podľa osobitných predpisov 
 

           Podľa ustanovení zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti je hlavný kontrolór povinný evidovať a vybavovať 

podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti. V hodnotenom období roka 2020 mi nebol  

doručený na vybavenie žiaden podnet.   

 

 

      9.  Preverovanie podnetov podaných fyzickými a právnickými osobami 

      
         V hodnotenom období roka 2020 nebol  doručený na preverenie žiaden podnet od 

fyzickej alebo právnickej osoby. 

 

 

      10.  Rôzne 
 

           Ako hlavný kontrolór obce som sa v priebehu roka 2020 zúčastňoval na zasadnutiach 

Obecného zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch.  

Na zasadnutia obecného zastupiteľstva som predkladal stanoviská k materiálom, ktoré boli 

súčasťou programu rokovania obecného zastupiteľstva. Priebežne som oboznamoval a 

upozorňoval poslancov obecného zastupiteľstva so zisteniami a poznatkami, ktoré boli 

výsledkom mojej kontrolnej činnosti.  

Analyzoval som materiály predkladané na rokovanie obecného zastupiteľstva, aby som v 

prípade ich nesúladu so všeobecne záväznými predpismi a internými smernicami upozornil na 

tieto skutočnosti obecné zastupiteľstvo.  

           Ako hlavný kontrolór som za zúčastňoval na školeniach a seminároch usporiadaných 

RVC Senica o kontrolnej a ekonomickej činnosti, z ktorých poznatky využívam pre účely 

skvalitnenia svojej práce.  

          

 

 

V Popudinských Močidľanoch,  
dňa: 19.2.2021              Ing. Róbert Mozolič 
                                        hlavný kontrolór 


