Obec Dunajská Lužná

Materiál na rokovanie OZ
dňa 16.06.2022

K bodu :

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Dunajská Lužná za rok 2021

Predkladateľ:
Magdaléna Hanuliaková
prednostka úradu
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko
Spracovateľ:
Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór obce
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Dunajská Lužná za rok 2021
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám poslancom obecného zastupiteľstva odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu obce Dunajská Lužná za rok 2021, ktoré som vypracoval na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia návrhu záverečného účtu obce
Dunajská Lužná za rok 2021 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) na základe dvoch hľadísk.
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
583/2004 Z. z.“) a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení a ostatné súvisiace právne predpisy.
Návrh záverečného účtu spĺňa náležitosti stanovené v § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce č.
7/2014 o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dunajská Lužná.
c) Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený dňa 01. 06. 2022 na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce v zákone stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho
schvaľovaním, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16
ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
2. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v rozsahu, ktorý je stanovený v § 16 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z. z.
Návrh záverečného účtu obsahuje
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) a finančné operácie,
b) výsledok hospodárenia za rok 2021,
c) tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu,
d) finančné usporiadanie vzťahov,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách,
f) bilanciu aktív a pasív,
g) prehľad o stave a vývoji dlhu obce,
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Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu v oblasti plnenie rozpočtu príjmov je podľa ekonomickej klasifikácie
vypracovaný na úrovni hlavnej kategórie a v rámci nich na jednotlivé položky a v oblasti čerpania
výdavkov je spracovaný podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky s previazaním na hodnotenie plnenia programov
obce.
B. Spracovanie záverečného účtu
Obec Dunajská Lužná v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. po skončení rozpočtového
roka spracovala údaje o rozpočtovom hospodárení obce do záverečného účtu.
V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. obec usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám a k fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, a usporiadala
svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Návrh záverečného účtu neobsahuje údaje o
a) nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti,
b) hospodárení príspevkových organizácií ,
pretože obec Dunajská Lužná v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť a nemá zriadené
príspevkové organizácie.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 15.12.2020
uznesením č. 2020/09-10. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený tri krát.
Rozpočtové opatrenia, ktorými sa v priebehu rozpočtového roka vykonali zmeny rozpočtu, boli
vypracované v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
Do plnenia rozpočtu obce boli zaradené len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa
v hodnotenom období uskutočnili.
2. K jednotlivým častiam návrhu záverečného účtu
2.1. Príjmy celkom
Vo schválenom rozpočte sa celkové príjmy navrhli vo výške 10 110 457 eur. Z toho 6 204 457
eur tvorili príjmy bežného rozpočtu a 3 900 000 eur bol kapitálový grant na rekonštrukciu bloku G
Základnej školy. V priebehu roka sa v súlade s rozpočtovými pravidlami zapojili do rozpočtu tieto
položky:
a) zvýšenie podielových daní o 141 230 eur,
b) príjem z poplatku za rozvoj v sume 22 000 eur,
c) dotácie na obedy „zadarmo“ v sume 40 544 eur,
d) dotácie pre ZŠ vo výške 106 232 eur,
e) rezervný fond obce v sume 595 485 eur,
f) dotácia na COVID vo výške 210 000 eur,
g) dotácia na podporu činnosti ZUŠ v sume 34 048 eur,
čím sa celkové príjmy zvýšili na 11 219 233 eur, z toho rozpočtované bežné príjmy sa zvýšili o
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519 291 eur. V skutočnosti dosiahnuté príjmy za rok 2021 boli vo výške 7 129 257 eur. Všetky
príjmy, ktoré boli zahrnuté do príjmovej časti rozpočtu, sa podľa dňa pripísania uskutočnili
v hodnotenom období, čo je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
2.2. Výdavky celkom
Vo schválenom rozpočte sa počítalo s celkovými výdavkami vo výške 6 582 046 eur. Vzhľadom na
vykázané čerpanie v priebehu roka sa celkové výdavky zvýšili na 10 702 490 eur, z toho bežné
výdavky o 281 351 eur a kapitálové výdavky o 310 682 eur. Do schváleného rozpočtu sa v priebehu
roka zapojili tieto položky:
a) testovanie COVID-u sume 135 000 eur,
b) nákup komunálnych aut v sume 42 000 eur,
c) projektová dokumentácia k rozšíreniu kuchyne v sume 36 648 eur,
d) údržba ciest 112 258 eur,
e) vzdelávanie ZŠ 120 766 eur.
Celkové výdavky sa čerpali v sume 6 499 740 eur. Všetky výdavky, ktoré sa v hodnotenom
období čerpali, sa uskutočnili v hodnotenom období a boli použité na účely, na ktoré boli
v rozpočte, resp. v upravenom rozpočte určené.
2.3. Bežný rozpočet
Bežné príjmy a bežné výdavky
Podľa upraveného rozpočtu sa v bežnom rozpočte očakával prebytok rozpočtu vo výške
340 340 eur. V skutočnosti sa dosiahol prebytok bežného rozpočtu vo výške 984 724 eur, keď
bežné príjmy boli vo výške 7 122 257 eur a bežné výdavky vo výške 6 173 533 eur.
Na vyššom prebytku bežného rozpočtu sa podieľali jednak dosiahnuté vyššie bežné príjmy,
keď v porovnaní s upraveným rozpočtom boli vyššie o 398 509 eur. ako aj bežné výdavky,
ktorých čerpanie bolo oproti upravenému rozpočtu nižšie o 209 875 eur, ako aj bežné príjmy,
2.4. Kapitálový rozpočet
V kapitálovom rozpočte sa za rok 2021 dosiahol schodok rozpočtu vo výške 201 803 eur,
keď kapitálové výdavky v sume 208 803 eur boli kryté jednak kapitálovými príjmami v sume
7 000 eur, ako aj časťou prebytku bežného rozpočtu, čo bolo v súlade s rozpočtovými pravidlami.
2.5. Finančné operácie
Podľa schváleného uznesenia OZ o zapojení finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
a z fondu životného prostredia do rozpočtu obce sa mali v príjmových finančných operáciách
vytvoriť zdroje krytia na krytie kapitálových výdavkov a tým zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu.
Na základe plánovanej realizácie výstavby bloku „G“ ZŠ, na ktorej financovaní sa mala okrem
dotácie zo ŠR podieľať aj obec, boli do príjmových finančných operácií na zabezpečenie krytia
rozpočtovaných kapitálových výdavkov zaradené finančné prostriedky rezervného fondu obce
v sume 595 485 eur. Vzhľadom na to, že plánovaná výstavba sa nezrealizovala, nebolo treba
v priebehu roka použiť finančné prostriedky rezervného fondu obce, a preto sa v súlade
s rozpočtovými pravidlami navrhuje ich vrátiť do rezervného fondu obce, čo je v súlade
z rozpočtovými pravidlami.
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Do výdavkových finančných operácií podľa ekonomickej klasifikácii sú zaradené splátky istin
dlhodobých úverov, ktoré sú kryté časťou prebytku bežného rozpočtu, čo je v súlade
z rozpočtovými pravidlami.
2.6. Výsledok hospodárenia
Vykázaný výsledok hospodárenia obce za rok 2021 bol zistený v súlade s § 10 ods. 3 písm. a)
a b) a § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. Na účely tvorby rezervného fondu bol dosiahnutý
prebytok rozpočtu upravený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách. Takto upravený prebytok rozpočtu sa navrhuje prideliť do rezervného fondu obce,
čo je v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
3. Bilancia aktív a pasív
V tejto časti návrhu záverečného účtu sú uvedené údaje o hodnote majetku obce podľa jeho
častí (aktíva) a údaje o zdrojoch jeho krytia (pasíva). Prehľad obsahuje údaje o stave majetku
obce na začiatku a na konci roka a sú v ňom uvedené príčiny zmeny hodnoty majetku , v ktorých
položkách majetku obce sa ich hodnota zmenila a z akých dôvodov.
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. celkový dlh obce Dunajská Lužná, ktorý tvorí súhrn
záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín úverov, bol k 31.12.2021 vo výške 718 456 eur, čo je
11,26 % z dosiahnutých bežných príjmov v roku 2020.
Obec Dunajská Lužná aj v roku 2021 dodržala pravidlá používania návratných zdrojov
financovania stanovené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z., keď
a) úhrada záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania neohrozila vyrovnanosť
bežného rozpočtu,
b) celková suma dlhu obce ( 11,26 %) bola nižšia ako 60 % skutočných bežných príjmov
dosiahnutých v roku 2020,
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročila 25 % bežných príjmov
dosiahnutých v roku 2020.
Na výstavbu nájomných domov obec v roku 2002 čerpala finančné prostriedky z dlhodobých
úverov zo ŠFRB vo výške 436 301 eur. K 31.12.2021 bol zostatok týchto úverov vo výške
254 977 eur. Výška mesačnej splátky istiny úveru v roku 2021 bola 2 279 eur mesačne.
Vzhľadom na to, že splácanie týchto úverov je kryté príjmami z nájomného, zostatok týchto
úverov sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce.
Záver
Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
§ 16 zákona č. 583/2004 Z. z. a obsahuje všetky predpísané náležitosti stanovené § 16 ods. 5 tohto
zákona.
Návrh záverečného účtu obce bol v zmysle § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9
zákona č. 583/2004 Z. z. zverejnený 15 dní pred schválením na úradnej tabuli obce.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. odporúčam poslancom obecného
zastupiteľstva uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
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Ing. Stanislav F e k e t e
hlavný kontrolór obce

V Dunajskej Lužnej, dňa 03.06.2022

6

