
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 2021 

 

     V zmysle § 18 ods.1 písm. c, Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce Dolná Poruba za rok 2021.       

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu 

záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2021 a na základe finančných 

a účtovných výkazov  vyhotovených obcou a RO k 31.12.2021 

      Na zostavenie záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2021 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 15.12.2020 uznesením č. 128/2020/A/B/C bez 

programovej štruktúry. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako 

prebytkový a počas roka 2021 nebol upravovaný rozpočtovým opatrením.    

       Podrobné členenie plnenia rozpočtu obce za rok 2021  tvorí prílohu 

Záverečného účtu obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie Základnej školy 

s mš Dolná Poruba  roka 2021.     

      Celková analýza hospodárenia obce a jej rozpočtovej organizácie je 

podrobne vypracovaná v záverečnom účte obce. 

      Celkové príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 117 % z upraveného 

rozpočtu, čo je mierny medziročný nárast.  Priaznivé plnenie príjmov obec 

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

odpadu. Nižšie plnenie zaznamenávame u dane zo stavieb o 228 eur.      

Kapitálové príjmy obec naplnila na 59 % nezrealizovaním refundácie z PPA na  

rekonštrukciu domu smútku.  

      Finančné operácie boli splnené na 76 % nečerpaním úveru na nákup 

pozemku k plánovej výstavbe obecnej bytovky.  

 

      Celkové výdavky v záverečnom účte obce vyčíslené na 239 176 Eur 

predstavujú čerpanie v percentuálnom vyjadrení 95 % z pôvodných plánov.  

Výraznejší nárast výdavkov obec vykazuje na položke Palivá, oleje, mazivá 

a údržba vozidla Lada Vesta  v sume 1689 Eur z rozpočtovaných 620 Eur 

úhradou  povinného servisu na uvedené vozidlo.  Zvýšené čerpanie evidujeme 

i na položke Odmeny na dohody zamestnaním pomocného robotníka na práce 



v obci. Ďalšie zvýšené výdavky evidujeme i na položke Ochrana pred požiarmi, 

prekročenie bolo kryté dotáciou z DHZ SR v sume 3000 Eur,  výdavky 

pozostávajú z nákupu strojov, prístrojov a zariadení na riešenie 

protipovodňových opatrení.  

Rozpočtované 2000 Eur na nákup kamerového systému v obci sa nečerpalo.  

Nerozpočtovaný nákup smetných nádob na komunálny odpad sa v skutočnosti 

naplnil v nákladoch 1476 Eur.   

Viditeľné nízke čerpanie výdavkov na položke Cestná doprava  4 %  spôsobilo 

nezrealizovaná údržba a oprava ostatných miestnych komunikácii v obci. Pri 

tvorbe rozpočtu obec pri položke Rozvoj obce neplánovala prijatie pomocného 

pracovníka na manuálne a remeselné práce v obci, s ktorým bola uzatvorená 

pracovná zmluva v hodnotiacom roku a výdavky predstavujú 4357 Eur. Taktiež 

nerozpočtované všeobecné služby v nákladoch 1076 Eur, ktorými boli hradené 

služby za rizikový orez stromov pri cintoríne a zabezpečenie stravy pre 

zamestnanca na položke Rozvoj obce. Ďalšie navýšenie výdavkov v tejto 

položke o 938 Eur nastalo v dôsledku nákupu odpadových smetných košov (7 

ks) do autobusových zastávok v obci.   

V položke Vysielacie a vydavateľské služby  boli prekročené výdavky o 1058 

Eur z dôvodu  opravy miestneho rozhlasu v obci vykonanú pracovníkom na 

základe dohody.  

U položky Náboženské a cintorínske služby na podpoložke Materiál boli 

prekročené výdavky o 1413 Eur zakúpením betónových kvetináčov pri dome 

smútku a materiálu na oplotenie miestneho cintorína.  

      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 1190 EUR i napriek dotácií zo 

štátu na prenesené kompetencie 267 137 EUR. Na originálne kompetencie na 

Mš obec poskytla 61 246 EUR,  školský klub detí 19 679 EUR a na školské 

stravovanie 36 266 EUR.  

      Dotácia zo štátneho rozpočtu bola v skutočnosti poskytnutá vo výške 267 

137 €  z pôvodne schváleného rozpočtu 210 680 Eur na prenesené kompetencie 

ZŠ.  V dohodovacom konaní o vykrytie chýbajúcich finančných prostriedkov na 

činnosť Zš s mš nám štát sčasti vyhovel a rozdiel 56 457 Eur dofinancoval.  

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 2021 prebytok bežného rozpočtu vo výške + 50 970 Eur 

a prebytok kapitálového rozpočtu + 57 288 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 + 108 258 Eur. Súčasťou 

rozpočtu sú aj finančné operácie vo výške +48 989 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 + 157 247 EUR. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo 

určených finančných prostriedkov vo výške – 99 888 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  + 57 359 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 2021  výrokom: 

 

       a/   celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2021 sa schvaľuje 

bez výhrad. 

    

        b/  Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2021 vo výške + 57 359  EUR 

nasledovne:  

 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods. 4,  30% z  prebytku 

hospodárenia   17 208  Eur 

 

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

rozpočtových pravidlách ( príjmové finančné operácie ) sa pridelí 40 151 

Eur.   

 

 

          

 

       

    

  

 

 

V Dolnej Porube, 13.06.2022 

Anna  Ďurovcová,  kontrolórka obce   

                                                            


