
O B E C    D O L N Á  P O R U B A , Obecný úrad č. 61  914 43  Dolná 

Poruba 

 

STANOVISKO 

 

hlavnej  kontrolórky obce  Dolná Poruba k návrhu Záverečného 

účtu  obce Dolná Poruba za rok  2019 

 

     V zmysle  § 18f ods.1 písm.c.) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce Dolná Poruba za rok 2019. 

      Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu 

záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2019 a na základe finančných 

a účtovných výkazov  vyhotovených obcou k 31.12.2019. 

      Na zostavenie záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2019 sa vzťahuje 

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako 

i zásad rozpočtového hospodárenia obce Dolná Poruba.  

      Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 

obce v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením.  

      Hospodárenie obce Dolná Poruba sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom  dňa 04.12.2018 uznesením č. 14/2018/A/B/C bez 

programovej štruktúry. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako 

vyrovnaný a bol  zmenený jedenkrát rozpočtovým opatrením č. 1/2019 dňa 

10.12.2019.      

       Podrobné členenie plnenia rozpočtu obce za rok 2019  tvorí prílohu 

Záverečného účtu obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie Základnej školy 

s mš Dolná Poruba  roka 2019.     

      Celková analýza hospodárenia obce a jej rozpočtovej organizácie je 

podrobne vypracovaná v záverečnom účte obce na požadovanej odbornej 

úrovni. 

      Obec vykazuje za rok 2019 schodok bežného rozpočtu vo výške -5 673 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu – 43 088 Eur. Zistený výsledok hospodárenia 

obce podľa § 2 písm. b a c), § 10 ods. 3 písm. a a b) zákona o rozpočtových 

pravidlách celkový schodok je vo výške -10 408 Eur. Súčasťou rozpočtu sú aj 

finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov 

a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Tieto finančné 

operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.  

      Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov predstavuje hospodárenie obce 

– 5673 EUR. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných 

prostriedkov, výsledok rozpočtového hospodárenia obce podľa § 2 písm.b) a c) 

ako i § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách obec Dolná 

Poruba vykazuje schodok -10 408 EUR. V hodnotiacom roku 2019 bol schodok 

vysporiadaný z finančných operácií ako i z peňažného účtu obce.  



      Obec ako zriaďovateľ  Základnej školy , MŠ a ŠJ   schvaľuje, sleduje 

a vyhodnocuje rozpočet ako celok. Uvedený negatívny výsledok ovplyvňuje 

neustále dofinancovávanie ZŠ s mš Dolná Poruba 22482 EUR i napriek dotácií 

zo štátu na prenesené kompetencie 225 525 EUR. Na originálne kompetencie na 

Mš obec financovala 46491 EUR, školský klub detí 18 427 EUR a na školské 

stravovanie 36 030 EUR.  

      Dotácia zo štátneho rozpočtu bola v skutočnosti vo výške 225 525 €  

z pôvodne schváleného rozpočtu 162 617 Eur na prenesené kompetencie ZŠ 

vzhľadom k tomu, že v dvoch žiadostiach o dohodovacie konanie nám štát 

z časti poskytol finančné prostriedky. 

Z účtovného hľadiska prenesené kompetencie sú príjmom obce, avšak v plnej 

výške ich zasielame rozpočtovej  organizácii – ZŠ, ktorá o nich účtuje vo 

výdavkovej časti rozpočtu.  

 

     V zmysle  § 16    Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy    o d p o r ú č a m   Obecnému zastupiteľstvu Dolná 

Poruba uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dolná Poruba za  

rok 2019  výrokom: 

 

       a/   celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2019 sa schvaľuje 

bez výhrad. 

    

        b/  Vysporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške -10 408 Eur  - schodok 

rozpočtu sa vykryje z finančných operácií.  

 

         c/ Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne  z roku 2019 

podľa § 15 ods. 1 písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v sume 

25 463,87 EUR rozdeliť do rezervného fondu a ich použitie preúčtovať na bežné 

výdavky rozpočtu roku 2020.  Na základe vykazovaného schodku do  rezevného 

fondu z rozpočtového roku 2019 sa finančné prostriedky nepridelia 

 

 

 

    

  

 

 

V Dolnej Porube, 04.06.2020 

Anna  Ďurovcová, hlavná kontrolórka obce   

                                                            


