
Ozdravný proces obce úspešne pokračuje 

Jednou zo základných úloh samosprávy  - zastupiteľstva a starostu je hospodárne, účelné, 

transparentné narábanie s majetkom obce. 

Pre zdravý – ekonomický vývoj, úspešný rozvoj  obce je potrebné aj finančné zdravie obce. 

Aj v prípade obce platí presne ten istý princíp ako v prípade rodinného, či štátneho rozpočtu. 

Je dôležité zodpovedne narábať  -  hospodáriť s peniazmi, vlastnými, ale aj tými, ktoré obec 

získa  v podobe nenávratných finančných prostriedkov z projektov, ako aj s peniazmi, ktoré      

si obec požičia v bankách. 

Finančné zdravie je pojem, ktorý v sebe zahŕňa viacero základných pojmov. V zmysle zákona 

sú základnými ukazovateľmi finančného zdravia nasledovné kategórie: celkový dlh, dlhová 

služba, bilancia bežného účtu, záväzok po splatnosti k príjmom a záväzky aspoň 60 dní 

po splatnosti.  

V prípade celkového dlhu k bežným príjmom sa jedná o tzv. zákonné kritérium. Dlh je 

uvádzaný v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal 

presiahnuť úroveň 60 %.  

Ďalším dôležitým ukazovateľom je celkový objem dlhu. Tento údaj zahŕňa  aj rozpočtové 

organizácie v pôsobnosti danej obce. Ukazovateľ sa sleduje až od roku 2012, sumy                                

sú uvádzané v eurách.  

Výdavky na splácanie istiny – predstavuje celková výška výdavkov obce na splácanie istiny 

úverov. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) výdavky a údaje zahŕňajú                         

aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce.  

Úrokové splátky -je celková výška úrokových splátok obce. Jedná sa o skutočne splatené 

(nie rozpočtované) úroky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce.  

Z pohľadu uvedených ekonomických kategórií je rok 2016 v našej samospráve 

najúspešnejším od roku 2011. Túto skutočnosť sme avizovali aj pri schvaľovaní záverečného 

účtu našej obce. V uplynulých dňoch nám zlepšenie finančného zdravia našej obce potvrdil                                    

aj nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, známy aj pod skratkou INEKO 

(www.hospodarenieobci.sk). 

Pozrime sa na  vývoj hospodárenia obce  v  jednotlivých kategóriách a rokoch 

prostredníctvom čísiel (červenou farbou sú vyznačené najhoršie  a zelenou farbou najlepšie 

výsledky v hodnotenom období): 

Kategória/Ro

k 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Finančné 

zdravie 

4,4  

Dobré 

4,5  

Dobré 

4,4  

Dobré 

4,5  

Dobré 

4,7 

 Dobré 
5,1 

Výborné 

Celkový dlh k 

príjmom 

51,6 % 57,4% 58,0% 50,8% 48,3% 20,2% 

Celkový dlh 1 993 544 € 1 603 038 

€ 

1 732 384 

€ 

1 458 402 

€ 

1 445 328 

€ 
658 677 € 

Celkový dlh 

na obyvateľa 

457 € 372 € 390 € 328 € 327 € 150 € 

Výdavky na 

splácanie 

istiny 

91 744 € 427 715 € 254 049 € 313 328 € 656 410 €  829 641 € 

Úrokové 

splátky 

42 911 € 55 606 € 55 765 € 69 573 € 50 204 € 32 733 € 

http://www.hospodarenieobci.sk/


 

 

Príloha č. 1 Celkový dlh obce k príjmom obce 

 

Graf č. 2 Celkový dlh obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Graf č. 3 Celkový dlh obce na obyvateľa 

 

 

Tak, ako sme avizovali v nadpise, aj predchádzajúce čísla potvrdzujú zlepšenie 

v hospodárenia našej obce. Zásadný rozdiel je v znížení celkového  dlhu, ktorý poklesol                       

za prvé dva roky tohto volebného obdobia viac ako 50%, ale aj vo výške úrokových splátok. 

Tieto hodnoty následne predstavujú  reálne peniaze, ktoré zostávajú v rozpočte našej obce                    

a môžeme ich použiť na plnenie konkrétnych úloh v prospech občanov. 


