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Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2008
1. Rozpočet obce na rok 2008
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2008.
Obec v roku 2008 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2008 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Prebytok v kapitálovom rozpočte vo výške 4 529 tis. Sk bol predpokladom na krytie
výdavkov spojených so splácaním istiny prijatého bankového úveru.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2008.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.04.2008.
Bol zmenený trikrát :
- prvá zmena schválená dňa 03.06.2008
uznesením č. 2008/06-14
- druhá zmena schválená dňa 08.07.2008
uznesením č. 2008/08-04
- tretia zmena schválená dňa 18.11.2008
uznesením č. 2008/16-07
Po realizovaných zmenách a podľa údajov prezentovaných vo finančných výkazoch
upravený rozpočet obce k 31.12.2008 predstavoval:
Rozpočet obce v tis. Sk :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

105 024
74 856
30 168

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bilancia príjmov a výdavkov

56 628
54 407
2 221

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Bilancia príjmov a výdavkov

41 084
20 449
20 635

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

7312
0
7 312
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2008 v tis. Sk
Rozpočet na rok 2008
105 024

Skutočnosť k 31.12.2008
104 404

% plnenia
99,41 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2008
32 177

Skutočnosť k 31.12.2008
34 261

% plnenia
106,47 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 23 726 tis. Sk z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2008 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 25 763 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na
108,58 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 523 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 4 362 tis. Sk, čo je
96,44 % plnenie. K 31.12.2008 obec evidovala nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške
112 tis. Sk. Nedoplatky obsahujú aj predchádzajúce obdobia.
c) Daň za psa rozpočtovaných 75 tis. Sk, skutočný príjem 92 tis. Sk, čo predstavuje 122,66 %
d) Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaných 451 tis. Sk, skutočný príjem 673
tis. Sk. čo predstavuje 149,22%. K 31.12.2008 obec evidovala nedoplatky na dani za užívanie
verejného priestranstva vo výške 45 tis. Sk.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočtovaných 12 tis. Sk, skutočný príjem 3 tis. Sk, t.j.
25% plnenie
f) Daň za ubytovanie rozpočtovaných 100 tis. Sk a skutočný príjem 98 tis. Sk, čo predstavuje
98 %
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaných 3 290 tis. Sk ,
skutočný príjem 3 259 tis. Sk čo predstavuje plnenie 99,06 %. K 31.12.2008 obec evidovala
pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške
226 tis. Sk. Nedoplatky obsahujú aj predchádzajúce obdobia.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2008
10 480

Skutočnosť k 31.12.2008
9 795

% plnenia
93,47 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 317 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 2 606 tis. Sk, čo je
78,56 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 402 tis. Sk, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 903 tis. Sk a príjem z nájomných bytov
vo výške 1 301 tis. Sk
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 1 930 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 2 081 tis. Sk, čo je
107,82 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvorili príjmy zo správnych poplatkov a príjmy z prevádzky výherných
hracích prístrojov vo výške 765 tis. Sk.
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c) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 5 233 tis. Sk, bol skutočný prijem 5 108 tis. Sk, čo predstavuje plnenie
97,62 %.
3) Granty a transfery:
Rozpočet na rok 2008
13 971

Skutočnosť k 31.12.2008
12 279

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v Sk
1.
ÚPSV a R
4 860,00
2.
Krajský stavebný úrad
113 411,00
3.
Krajský školský úrad
10 315 146,00
4.
Obvodný úrad Senec
246 000,00
5.
ÚPSV a R Senec
1 792,00
6.
Krajský školský úrad
82 580,00
7.
Krajský školský úrad
260 480,00
8.
ÚPSV a R Senec
598 780,00
9.
10.
11.
12.
13.

Ministerstvo vnútra
Katastrálny úrad
Obce na spoloč. stav. úrad
MŠ predškolská výchova
Krajský úrad životného
prostredia

34 280,00
2 107,00
444 589,00
149 612,00
25 770,00

% plnenia
87,89 %

Účel
Rodinné
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Matrika
Stravné pre deti v hmotnej nudzi
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Vzdelávanie pracovníkov
Register obyvateľstva
Katastrálny úrad
Spoločný stavebný úrad
Enviroprojekt, predškolská výchova
Životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2008
41 084

Skutočnosť k 31.12.2008
40 757

% plnenia
99,21 %

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 6 161 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 6 081 tis. Sk, čo
predstavuje 98,71 % plnenie.
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 34 423 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 33 711 tis. Sk,
čo predstavuje 97,94 % plnenie.
V roku 2008 obec získala nasledovné granty a transfery :
P. č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Suma v Sk
Investičná akcia
MVRR SR (Euro fondy + 32 013 072,47 Rekonštrukcia a revitalizácia MKS
ŠR)
realizácia
MVRR SR
1 354 311,33 Projekt rekonštrukcie a revitalizácie
MKS
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3.

MVRR SR
(ŠR + EÚ)

343 672,00 Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja

c) Ostatné kapitálové príjmy
Z rozpočtovaných 500 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 965 tis. Sk, čo
predstavuje 192,8 %.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2008
7312

Skutočnosť k 31.12.2008
7312

% plnenia
100 %

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 v tis. Sk
Rozpočet na rok 2008
74 856

Skutočnosť k 31.12.2008
104 004

% plnenia
138,93 %

Skutočnosť k 31.12.2008
52 370

% plnenia
96,25 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2008
54 407

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
vrátane transferov
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
(ZŠ + ŠKD + ZUŠ)
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Prevod vlastných príjmov na
ZŠ,MŠ, ZUŠ, ŠKD a ŠJ

Rozpočet
15 126
5 563
4 173
3 127
2 870

Skutočnosť
15 262
4 103
3 956
2 379
2 039

v tis. Sk
% plnenia
100,89%
73,75%
94,80%
76,08%
71,04%

5 173
13 347

5 173
14 223

100,00%
106,56%

1 570
1255

1 570
1 333

100,00%
106,21%

2 203

2 332

105,85%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 8 037 tis. Sk bolo skutočné čerpanie k 31.12.2008 vo výške 7 784 tis. Sk,
čo je 96,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby s výnimkou rozpočtových organizácií
v pôsobnosti obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 2 608 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 2 458 tis. Sk,
čo je 94,24 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 18 599 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 16 791 tis. Sk,
čo je 90,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
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náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 870 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 2 039 tis. Sk, čo
predstavuje 71,04 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2008
20 449

Skutočnosť k 31.12.2008
51 258

% plnenia
250,66 %

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Bývanie a občianska vybavenosť
Kultúra
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Spolu

rozpočet
2 188
140
1 489
12 657
650
3 325
20 449

skutočnosť
1 322
133
1 447
45 799
1 030
1 527
51 258

v tis. Sk
% plnenia
60,42%
95,00%
97,18%
361,84%
158,46%
45,92%
250,66%

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia kotolne obecného úradu vo výške 652 tis. Sk
- nákup komunálnej techniky vo výške 71 tis. Sk
- obstaranie projektu „Program hospodárskeho a social. rozvoja obce vo výške 385 tis. Sk
- realizácia zmien a doplnkov k územnému plánu obce vo výške 214 tis. Sk
b) Ekonomická oblasť – cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie autobusových zástaviek (Gruner Miloslavovská) vo výške 99 tis. Sk
- obstaranie projektovej dokumentácie na otvorenie nových ulíc vo výške 34 tis. Sk
c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- obstaranie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centra obce vo výške 1079 tis. Sk
- rozšírenie komunikačných zariadení -infokanál vo výške 39 tis. Sk
- obstaranie motorovej kosačky pre OFK vo výške 305 tis. Sk
- dokončenie futbalového ihriska vo výške 24 tis. Sk
d) Kultúra – rekonštrukcia a revitalizácia miestneho kultúrneho strediska
- rekonštrukcia a revitalizácia miestneho kultúrneho strediska vo výške 45 799 tis. Sk
/prostriedky na MKS neboli rozpočtované v príjmovej časti/
e) Vzdelávanie - základné vzdelanie
- spracovanie projektu- rekonštrukcia budovy ZŠ vo výške 74 tis. Sk
- obstaranie PD - rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu ZŠ vo výške
63 tis. Sk
- realizácia rekonštrukcie kanalizácie a vodovodu ZŠ vo výške 1 208 tis. Sk /havária/
- výmena okien vo výške 182 tis. Sk
f) Vzdelávanie – predškolská výchova
- výmena okien a vchodových dverí na MŠ Brezová ul. vo výške 1030 tis. Sk
7

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2008
0

Skutočnosť k 31.12.2008
376

% plnenia
x

Na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2008 vo výške 376 tis.
Sk.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2008
22 293

Skutočnosť k 31.12.2008
23 298

% plnenia
104,50%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola + ŠKD
Základná umelecká škola
Materská škola
Školská jedáleň

12 880 tis. Sk
2 854 tis. Sk
5 484 tis. Sk
2 080 tis. Sk

Prezentované údaje obsahujú aj vlastné príjmy vo výške 2 332 tis. Sk.

4. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách
V roku 2008 obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2008 pokračovala v prevádzkovaní podnikateľskej činnosti, predmetom ktorej
bolo poskytovanie ubytovacích služieb v zariadení Penzión. Výsledky hospodárenia za rok
2008 podľa údajov spracovaných vo výkaze ziskov a strát preukazujú dosiahnutie zisku, ktorý
po zdanení zostáva v plnom rozsahu obci ako doplnkový zdroj financovania svojich úloh.
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Výsledky hospodárenia podnikateľskej činnosti za rok 2008 v Sk
Náklady celkom
353 244,Výnosy celkom
419 383,Hospodársky výsledok - zisk pred zdanením
66 139,Základ dane po úprave

53 573,-

Daňová povinnosť podľa upraveného
základu dane

12 566,-

Obec pri zisťovaní základu dane postupovala v súlade s § 17 až 18 zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond a ostatné peňažné fondy
Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný a ostatné peňažné fondy

Suma v tis. Sk

Stav k 1.1.2008

891

Prírastky - z prebytku hospodárenia

5 749

- ostatné prírastky

1 563

Úbytky - použitie rezervného fondu :

7 312

- krytie schodku hospodárenia

7 312

- ostatné úbytky

134

Stav k 31.12.2008

757

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Stav k 1.1.2008
Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

Suma v Sk
7 524,50

1,5 %

85 367,00

%

0,00

- ostatné prírastky

1 504,86

Úbytky - stravovanie zamestnancov

80 000,00

- regeneráciu PS, dopravu

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky /poplatky/

1 504,86

Stav k 31.12.2008

12 891,50
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8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
A. štátnemu rozpočtu
B. štátnym fondom
C. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu:
školstvo, matrika, stavebný úrad,
životné prostredie, kultúra, šport,
evidencia obyvateľstva, správa
katastra
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

KŠÚ

Školstvo – základné vzdelanie

KŠÚ

Dopravné a vzdelávacie

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2008

-3-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2008

-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

10 315 146,00

10 315 146,00

0

343 060,00

343 060,00

0

1 792,00

1 792,00

0

matrika

246 000,00

246 000,00

0

KSÚ

Spoločný stavebný úrad

113 411,00

113 411,00

0

KÚŽP

Ochrana životného prostredia

25 770,00

25 770,00

0

ÚPSV a R

Vzdelávanie pracovníkov

598 780,00

598 780,00

0

MK SR

Register obyvateľstva

34 280,00

34 280,00

0

KÚ

Správa katastra nehnuteľností

2 107,00

2 107,00

0

Env.proj.

MŠ predškolská výchova

149 612,00

149 612,00

0

poukazy
ÚPSV a R

Podpora rodinám štipendium
a stravne pre deti v HN

Obvodný
úrad

B. Obec neuzatvorila v roku 2008 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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C. Obec v roku 2008 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :kultúra, šport, osveta,
výchova a vzdelávanie, charitatívna a humanit.
pomoc, občianske a cirkevné aktivity, záujmové
činnosti, sociálna pomoc, podpora podnikania
- bežné výdavky
-1-

Suma schválených
prostriedkov
v roku 2008
v tis. Sk
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2008
v tis. Sk

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
v tis. Sk

-3-

-4-

Chartikano

25

25

0

Linkabox

50

30

20

Mertuš Juraj

25

25

0

Tenisový oddiel

120

51

69

OFK Dunajská Lužná

950

921

29

ŠK BMX

115

95

20

Rímsko- katolícka cirkev

400

150

250

Evanjelická cirkev

400

257

143

Hokejbal

25

6

19

Lužanka-dych.hudba

25

8

17

Sloven. rybársky zväz

70

70

0

Stolno-tenisový klub

30

36

-6

Združenie Ostrov

25

20

5

Na kolesách proti rakovine

70

70

0

Detský folk. súbor Prvosienka

25

25

0

445

177

268

1966

834

Organizácie, občianske združenia,
záujmové združenia, nadácie, zoskupenia a
jednotlivci
Spolu:

2 800

K 31.12.2008 boli vyúčtované príspevky a dotácie vo výške 1 966 tis. Sk, ktoré boli
poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách. Podmienky na vyúčtovanie dotácií
a príspevkov boli jednotlivými príjemcami dodržané.
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9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008 v tis. Sk
AKTÍVA
Názov

Stav k 1.1.2008

Neobežný majetok spolu

Stav k 31.12.2008

174 709

217 470

155

139

Dlhodobý hmotný majetok

141 401

184 178

Dlhodobý finančný majetok

33 153

33 153

9 560

2 994

Zásoby

0

4

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do

0

522

1300

1 269

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

rozpočtu obce
Pohľadávky
Iné pohľadávky

0

Finančný majetok

8260

1 199

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

Časové rozlíšenie aktív

0

35

184 269

220 499

SPOLU
PASÍVA
Názov

Stav k 1.1.2008

Vlastné imanie (vlastné zdroje

Stav k 31.12.2008

169 672

141 887

163 982

2 549

5 690

139 338

14 597

13 391

krytia majetku)
z toho :
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov hospodárenia

Záväzky
z toho :
Rezervy zákonné krátkodobé

654
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie pasív

SPOLU

11 625

11 254

2 972

1 483

0

65 221

184 269

220 499

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2008
Obec k 31.12.2008 eviduje tieto záväzky:
- voči ŠFRB
11 241 tis. Sk
- voči dodávateľom
289 tis. Sk
- voči štátnemu rozpočtu
130 tis. Sk
- voči zamestnancom vr. SF
700 tis. Sk
- voči poisťovniam
377 tis. Sk
Obec uzatvorila v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky s 20 bytovými
jednotkami. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027, splátky úveru a úroku sú
realizované v mesačných splátkach vo výške 68 656,-Sk.
P.
č.
1.

Výška prijatého Výška
úveru
úroku
13 144 tis. Sk 3,9%

Zabezpečenie
úveru
Notárska
zápisnica

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2008
11 241 tis. Sk
r. 2027

11. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2008
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 6 536 tis.
Sk.
Schodok je výsledkom bilancie príjmov a výdavkov bežného rozpočtu a príjmov a výdavkov
kapitálového rozpočtu:
- prebytok bežného rozpočtu
- schodok kapitálového rozpočtu
rozdiel:

3 965 tis. Sk
- 10 501 tis. Sk
- 6 536 tis. Sk

Obec zostavila a dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet.
Celkový schodok kapitálového rozpočtu vo výške 10 501 tis. Sk v priebehu rozpočtového
roka obec vykryla prostriedkami rezervného fondu vo výške 6 912 tis. Sk a zvyšok z prebytku
bežného rozpočtu vo výške 3 589 tis. Sk. Zostatok prostriedkov z prebytku bežného rozpočtu
v sume 376 tis. Sk bol použitý na krytie výdavkov finančných operácií. Prostriedky minulých
rokov zapojené do rozpočtu obce prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške
7 312 tis. Sk obec použila počas bežného rozpočtového roka na usporiadanie schodku
kapitálového rozpočtu vo výške 6 912 tis. Sk.
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Celkove možno konštatovať, že rozpočtové hospodárenie obce skončilo schodkom vo
výške 6 536 tis. Sk. Schodok rozpočtu obec bol finančne usporiadaný počas
rozpočtového roka z prostriedkov rezervného fondu a z prebytku bežného rozpočtu.
Zostatok finančných operácií vo výške 400 tis. Sk po usporiadaní zábezpeky vo výške
100 tis. Sk bude zdrojom rezervného fondu obce.
Stav finančnej situácie obce k 31.12.2008
- zostatky na bežných bankových účtoch
z toho :
zostatok na BÚ –podnikateľská činnosť
zábezpeka zložená firmou Clevis, a.s
- zostatky peňažnej hotovosti v pokladni
- zostatok na účte sociálneho fondu
- peniaze na ceste
- stav peňažných fondov po usporiadaní
zostatku finančných operácií

Vypracoval:

V Dunajskej Lužnej dňa 18. mája 2009
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1 113 282,18 Sk
399 241,79 Sk
100 000,- Sk
41 559,50 Sk
12 891,50 Sk
2 447,50 Sk
1 070 tis. Sk

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2008:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
2. Zostatok finančných operácií vo výške 300 tis. Sk prideliť do rezervného fondu obce
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