
písm. b) § 14 týchto zásad sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného 

splatenia. 

7. Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred 

ich prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok je povinný bezodkladne 

oznámiť Ministerstvu financií SR. 

  

§15 

Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch 

1. Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby oznamujú ministerstvu financií 

začatie zadávania koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu a predkladajú 

ministerstvu financií návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím. 

b) Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku 1, par.15 

týchto zásad, ak hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 1, par.15 týchto zásad za 

stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje sumu pri obciach 

  a)  

b) 

c)  

d) 

e) 

f) 

g) 

s počtom obyvateľov do 1 000 

s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 

s počtom obyvateľov od 3 001 do 5 000 

s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000 

s počtom obyvateľov od 10 001 do 50 000 

s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000    

s počtom obyvateľov nad 100 001 

12 000 000 Sk 

20 000 000 Sk 

35 000 000 Sk 

50 000 000 Sk 

65 000 000 Sk 

75 000 000 Sk 

100 000 000 Sk 
 

2. Povinnosti starostu obce a hlavného kontrolóra obce pri uzatváraní zmlúv v 

osobitných prípadoch sú stanovené v § 17a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

   

§16 

Osobitosti v rozpočtovej sfére 

1. Obec môže určiť, že jeho subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, budú hospodáriť 

osobitne, len so zvereným preddavkom. Zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na 

ktoré sa poskytuje. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky týchto subjektov 

najneskôr do konca rozpočtového roka. 

2. Ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa 

nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto 

činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi 

a nákladmi po zdanení používa obec ako doplnkový zdroj financovania. Ak je 

hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti obce a vyššieho územného celku k 

30. septembru rozpočtového roka strata, obec sú povinní zabezpečiť, aby bola do 

konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie 

podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala. 

3. Obec môže združovať  prostriedky podľa Občianskeho zákonníka. Združené 

prostriedky sa vedú na samostatnom účte. 

4. Obec uskutočňuje platby podľa uzatvorenej zmluvy o združení zo zdrojov, ktoré je 

oprávnené použiť na činnosť vymedzenú v predmete tejto zmluvy.  

 


