
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  2020 

 

     Vypracovanie odborného stanoviska kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce Dolná Poruba za rok 2020 vyplýva z  § 18f ods.1 písm.c.) Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

      Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu 

záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2020 a na základe finančných 

a účtovných výkazov  vyhotovených obcou k 31.12.2020 

      Na zostavenie záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2020 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 10.12.2019 uznesením č. 73/2019/A/B/C bez 

programovej štruktúry. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako 

prebytkový a bol  zmenený dvakrát rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a 2/2020 

dňa 06.10.2020 uznesením č. 110/2020 a 111/2020.    

       Podrobné členenie plnenia rozpočtu obce za rok 2020  tvorí prílohu 

Záverečného účtu obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie Základnej školy 

s mš Dolná Poruba  roka 2020.     

      Celková analýza hospodárenia obce a jej rozpočtovej organizácie je 

podrobne vypracovaná v záverečnom účte obce. 

      Celkové príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 106,7 % z upraveného 

rozpočtu, čo je mierny medziročný nárast. Scenáre príjmov výnosu dane zo štátu 

z dôvodu pandémie sa mierne naplnili, keď skutočný výnos predstavuje 98,5 % 

plnenie, čo je oproti schválenému rozpočtu menej o 4247 Eur. Priaznivé plnenie 

príjmov obec dosiahla u daňových príjmov, poplatkoch za psov, za odvoz 

komunálneho odpadu. Nedaňové príjmy kladne ovplyvnila refundácia štátu na 

COVID-19 v hodnote 6344 Eur, ktoré obec nerozpočtovala.  

      Kapitálové príjmy obec naplnila na 71,1 % nezrealizovaním plánovanej 

rekonštrukcie domu smútku.  

      Finančné operácie boli splnené na 67,2 % nečerpaním úveru na nákup 

pozemku k plánovej výstavbe obecnej bytovky. Z dôvodu výpadku podielových 

daní pre obce dôsledkom pandémie bola poskytnutá obci návratná finančná 

bezúročná výpomoc ( úver) vo výške 15 859 Eur. 

 



      Celkové výdavky v záverečnom účte obce vyčíslené na 274 781 Eur 

predstavujú čerpanie v percentuálnom vyjadrení 113,9 %. Najvýraznejší nárast 

výdavkov obec vykazuje na položke Odmeny na dohody v sume 5069 Eur 

z rozpočtovaných 50 Eur, pozostávajú vyplatením odmien z dohody pomocným 

robotníkom, z dohody pracovníčke za šitie ochranných rúšok, z dohody za 

vykonanie  skartácie dokumentov a pošty za obdobie 10 rokov. Ďalšie 

nerozpočtované výdavky boli použité na zabezpečenie testovania občanov na 

COVID-19 a na zakúpenie ochranných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia 

ochrany verejného zdravia občanov obce. Výdavky boli čerpané vo výške 6685 

Eur.  

Zvýšené čerpanie evidujeme i na položke Ochrana pred požiarmi, prekročenie 

bolo kryté dotáciou z DHZ SR v sume 1400 Eur, prekročené výdavky 

pozostávajú z opravy hasiaceho vozidla a zo školenia členov DHZ obce.  

Na položke Cestná doprava vykazujeme navýšenie výdavkov o 41 028 Eur 

opravou miestnych komunikácii v obci u Bežákov pri kríži, ulica Smolka-

Kopčan, ulica nad otočom horný koniec a MK Dolinky u Suchých.  

Pri tvorbe rozpočtu obec pri položke Rozvoj obce neplánovala prijatie 

pomocného pracovníka na manuálne a remeselné práce v obci, s ktorým 

bolauzatvorená pracovná zmluva na jeden rok v hodnotiacom roku a výdavky 

predstavujú 3066 Eur.  

V položke Bývanie a občianska vybavenosť boli prekročené výdavky o 3000 

Eur z dôvodu realizácie verejného obstarávania na výstavbu 12 bytového domu 

dodávateľským spôsobom.  

      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 5981 EUR i napriek dotácií zo 

štátu na prenesené kompetencie 265 856 EUR. Na originálne kompetencie na 

Mš obec financovala 53 128 EUR, školský klub detí 18 564 EUR a na školské 

stravovanie 47 946 EUR.  

      Dotácia zo štátneho rozpočtu bola v skutočnosti vo výške 261 876 €  

z pôvodne schváleného rozpočtu 241 507 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.  

 

Obec vykazuje za rok 2020 schodok bežného rozpočtu vo výške -5 032 Eur 

a prebytok kapitálového rozpočtu + 15 238 Eur. Zistený výsledok hospodárenia 

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

pravidlách predstavuje celkový prebytok  vo výške + 10 206 Eur. Súčasťou 

rozpočtu sú aj finančné operácie vo výške 44 151 Eur, ktorými sa vykonávajú 

prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich 



splácanie.  Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov predstavuje 

hospodárenie obce + 54 357 EUR. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo 

určených finančných prostriedkov vo výške - 9 569,77 Eur, výsledok 

rozpočtového hospodárenia obce je podľa § 2 písm.b) a c) ako i § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách  prebytok  + 44 787,23 EUR.  

 

     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 2020  výrokom: 

 

       a/   celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2020 sa schvaľuje 

bez výhrad. 

    

        b/  Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške + 44 787,23  

EUR nasledovne:  

 

            1. Do rezervného fondu sa pridelí v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods. 4,  10% z  prebytku 

hospodárenia   4 479  Eur 

 

2. Do peňažného fondu v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách ( príjmové finančné operácie ) sa pridelí 

40 308,23 Eur.   

 

 

          

 

       

    

  

 

 

V Dolnej Porube, 14.06.2021 

Anna  Ďurovcová,  kontrolórka obce   

                                                            


