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Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce 

k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018 

 
Odborné stanovisko k návrhu zostaveného Záverečného účtu predkladám v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Povinnosť zostavenia Záverečného 

účtu určuje § 16  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Pri vypracovaní odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej 

len „mestská časť“) za rok 2018 som vychádzal z podkladov zverejnených na web stránke mestskej časti 

Bratislava-Rusovce, dňa 10. 06. 2019 a z podkladov doložených Ing. Pavlom Holúbekom, zodpovedným 

referentom miestneho úradu za ekonomické činnosti ,a to najmä nasledovných písomností a dokumentov: 

 

➢ Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018 v znení prijatých zmien rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018,  

➢ Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2018,  

➢ Plnenie príjmov rozpočtu a čerpanie výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce za rok 2018–  

tabuľkový prehľad  

➢ Prehľad o hospodárení  rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-  Rusovce - tabuľkový prehľad  

➢ Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018- 

tabuľkový prehľad 

➢ Výkazy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

➢ Finančné výkazy podľa  Opatrenia  Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. 

MF/21513/2012-31, 

➢ Návrh na Použitie prebytku/vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2018 

➢ Podnikateľská činnosť 

➢ Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám. 

Ostatným právnickým a fyzickým osobám, štátnemu rozpočtu a štátnym fondom 

➢ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

➢ Správa nezávislého audítora miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti k návrhu účtovnej závierke a 

záverečnému účtu mestskej časti za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“). 

 

Uvedené podklady mi boli k zaujatiu odborného stanoviska miestneho kontrolóra poskytnuté počas zahájenie 

výkonu prebiehajúceho auditu účtovnej závierky, a do vypracovania tohto stanoviska nebol výrok audítora 

k dispozícii. Rozsah zverejnených údajov na web sídle mestskej časti (výpočet výsledku hospodárenie 

s návrhom na jeho prerozdelenie,  stavy bankových a zákonných účtov, výkaz príjmov a výdavkov FIN 1-12, 

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (bilancia aktív a pasív mestskej časti), prehľady o prijatých úveroch 

a poskytnutých dotáciách, prehľady vybratých výdavkov s vyčíslením upravenej výšky rozpočtu a jeho 

skutočného čerpania boli na web stráne priebežne dopĺňané,  

V zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovať do záverečného účtu obce. Návrh záverečného účtu obce je obec povinná prerokovať najneskôr do 

šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, záverečný účet obce za rok 2018 musí byť prerokovaný v 

termíne do 30.6.2019. 

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Záverečný účet obce obsahuje najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, ( podľa §10 ods. 3 

sa rozpočet obce člení na bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet, t. j. 

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, finančné operácie, t. j. príjmové a výdavkové finančné operácie. 

Vecné vymedzenie príjmov a výdavkov rozpočtu obce na bežné a kapitálové a finančné operácie a ich 

jednotné triedenie určuje rozpočtová klasifikácia. Metodické usmernenie a vysvetlivky k ekonomickej 

klasifikácií vydáva a zverejňuje Ministerstvo financií SR na stránke www.finance.gov.sk, v časti 

financie/verejné financie.) 

b) bilanciu aktív a pasív, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
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d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, 

ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

g) hodnotenie plnenia programov obce. 

 

Odporúčanie k rozsahu zverejnených údajov na web stránke mestskej časti v zákonnej lehote spracovateľom: 

V nadväznosti na už moje predchádzajúce odborné stanoviská k Záverečným účtom mestskej časti Bratislava- 

Rusovce, opakovane  odporúčam, aby súčasťou zverejnenia záverečného účtu okrem zákonom stanovených 

údajov boli aj také informácie, ktoré považuje daná obec za dôležité z hľadiska transparentnosti a potreby 

informovať o nich obyvateľov obce a verejnosť a o podľa nasledovného priloženého vzoru: 

VZOR Minimálneho rozsahu zostaveného Záverečného účtu  obce ............ za rok ........................... 

OBSAH: 

A. Dôvodová správa 

B. Hodnotenie plnenia programov obce 

C. Údaje o plnení rozpočtu 

D. Rozdelenie hospodárskeho výsledku obce 

E. Výsledok hospodárenia obce v metodike ESA 2010 

F. Správa audítora 

G. Bilanciu aktív a pasív 

H. Prehľad o rozpočtových a príspevkových organizáciách obce 

I. Prehľad o prijatých bežných a kapitálových transferoch 

J. Prehľad o poskytnutých bežných a kapitálových dotáciách 

K. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

L. Údaje o nákladoch a výnosoch/príjmoch a výdavkoch podnikateľskej činnosti 

M. Poznámky k účtovnej závierke 

 

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  číslo 

370/2017 zo dňa 19.12.2017.                                       

 Schválené zmeny rozpočtu v mestskej časti v roku 2018: 

1. zmena schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti  č. 447/2018  zo dňa  31. 07. 2018 

navýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o +200.400,00 € 

2. zmena schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 453/2018  zo dňa  25. 09. 2018 

znížením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o -6.640,00 €   

3. zmena schválená uznesením č.  11/2018  zo dňa  20. 12. 2018 s celkovým prírastkom príjmov 

a výdavkov o +25.600,00 € 

Rozpočtové opatrenia starosta mestskej časti v rámci oprávnenia mu prideleného miestnym zastupiteľstvom 

počas rozpočtového roka 2018 nevyužil. Operatívny zoznam vykonaných rozpočtových zmien je súčasťou 

predkladaného Záverečného účtu. 

Údaje uvádzané v Záverečnom účte som posúdil z hľadiska súladu s platnou legislatívou a to najmä so: 

➢ zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

➢ zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

➢ zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl  a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

➢ zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, 

➢ zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

➢ zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

➢ Všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava- Rusovce, vzťahujúcimi sa na 

nakladanie s majetkom (miestne dane a poplatky, Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti 

Bratislava- Rusovce, poplatky za pobyt detí v MŠ, ŠKD, príspevok na stravovanie v ŠJ....) 

 

1. Zákonnosť zostavenia predloženého návrhu záverečného účtu mestskej časti za rok 2018 

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
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Návrh záverečného účtu za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami nakladania s majetkom mestskej časti 

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti 

Bratislava– Rusovce  a Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava– Rusovce a s majetkom vlastným, 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti v 

zákonom stanovenej lehote, dňa 10.06.2018,  t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zverejnený návrh obsahoval najdôležitejšie súhrnné finančné 

ukazovatele hospodárenia mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018 ,s vyčíslením prebytku bežného a 

kapitálového rozpočtu vo výše 577 680,93 €., očistenie tohto prebytku o zúčtovacie vzťahy so ŠR  , z fondov 

prevádzky, údržby a opráv  (odvodov do fondov) a zostatku príjmov z poplatku za rozvoj vo výške 

vyčísleného hospodárskeho prebytku v sume 545 407,70. €. 

 

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti 

Mestská časť si v čase spracovania ZU plní povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa 

osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 

ods. 4). Správa audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava- Rusovce, Vývojová ,  Bratislava, 

obdobie: k 31. decembru 2018 sa spracováva, do doby zostavenia tohto stanoviska mi však nebola audítorská 

správa poskytnutá. 

 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 

7 ods. 4  v členení podľa jednotlivých príjemcov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti. 

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní 

rozpočtov územnej samosprávy. 

Mestská časť postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po 

skončení rozpočtového roka údaje súhrnne spracovala do Záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona 

finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným organizáciám a subjektom, 

ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 

a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený záverečný účet mestskej časti obsahuje povinné náležitosti 

podľa   § 16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v odporúčanom požadovanom rozsahu 

písm. a) až g).  

 

2.1.  Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich 

súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu, podľa § 

2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom prebytkom 

rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné 

výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), súčasťou príjmov a 

výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

 

Údaje Záverečného účtu MČ bez vlastných príjmov ZŠ s MŠ a s nimi súvisiacich výdavkov ZŠ s MŠ 
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Ukazovateľ Upravený 

rozpočet 2018 

Skutočné 

plnenie 2018 

plnenie 

  % 

Bežné príjmy 2 091 240 2 758 414,05 102,49 

Kapitálové príjmy 457 420 216 951,00 103,78 

Príjmové finančné operácie  354 000 874 366,66 83,62 

PRÍJMY SPOLU 2 902 660 3 849 731,71 100,39 

     

Bežné výdavky 1 963 300 1 063 755,46 91,35 

Kapitálové výdavky 431 450 472 450,26 40,20 

Výdavkové finančné operácie 71 730 69 142,20 99,38 

VÝDAVKY SPOLU 2 466 480 1 605 347,92 82,64 

    

BILANCIA ROZPOČTU CELKOM +436 180 2 244  383,79 x 

 

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy ja v záverečnom účte prezentovaný výsledok hospodárenia mestskej časti bez finančných 

operácií za rok 2018 ako prebytok vo výške  577 680,93 € 

. 

Ukazovateľ Upravený rozpočet 

2018 

Skutočné 

plnenie 2018 

plnenie 

  % 

Príjmy bez FO vrátane ZŠ s MŠ 3 759 060  2 975 360 79,15 

Výdavky bez FO vrátane ZŠ s  MŠ 4 633 860  2 390 640  51,59 

Saldo výdavkov bez finančných operácií -874 800 +584 720 x 

 

Po zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií je výsledkom celkového  rozpočtového 

hospodárenia mestskej časti prebytok vo výške 1 378 109,54 €. 

 

3.  Príjmová časť plnenia rozpočtu. 

 

 
 3.1. Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti k 31. 12. 2018       /vybrané 

údaje/ 

Ukazovateľ Upravený rozpočet 

2018 

Skutočné 

plnenie 

2018 

plnenie 

     % 

A.  Daňové príjmy - DPFO 685 400 778 200 113,54 

Dane z majetku spolu 448 380 435 020 97,02 

Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu  990 500 744 720 75,19 

B. Nedaňové príjmy    

Administratívne poplatky spolu 28 100 14 470 51,49 

Pokuty, penále a iné sankcie, príjmy zo služieb 150 850 121 790 80,74 

Úroky, iné nedaňové, ostatné príjmy 350 140 40,00 

C. Bežné granty tuzemské 78 760 86 630 109,99 

D. Kapitálové príjmy     

Z odpredaja majetku  spolu    51 980 46 360 89,19 

Združené granty a zahr. prostriedky spolu   78 760 86 630 109,99 

Kapitálové granty a transfery verejnej správy 713 970 158 920 22,26 

E. Príjmy z finančných operácií    

Prijatie úveru 0 0 x 
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Ostatné finančné operácie kapitálové 944 400 874 370 92,58 

PRÍJMY SPOLU 4 703 460,00 3 849 730, 81,85 

 

3.2 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

Záverečný účet dokumentuje príjmy organizácií zriadených mestskou častou- konkrétne Základnej školy s 

materskou školou ul. Vývojová 228 vo výške vlastných príjmov 162 338,53 € a miestneho podniku Ruseko. a 

sú predmetom samostatného bodu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

 

 3.3. Granty a transfery 

Vyčíslené Účelové granty a transfery predkladaného záverečného účtu boli mestskej časti v roku 2018 

poskytnuté v celkovej výške 86 630,-  €. 

 

3.4. Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy z odpredaja majetku dosiahli výšku 46 360  €, čo voči zostavenému návrhu v upravenom 

rozpočte predstavuje 89,19 % plnenie.  

 

3.5. Príjmy z finančných operácií 

Vo finančných operáciách hlavným príjmom vo výške . 874 370 € bolo zapojenie finančných prostriedkov 

z kladného výsledku hospodárenia v predchádzajúcom rozpočtovom roku.. Prostriedky boli zapojené na krytie 

výdavkov kapitálového rozpočtu. 

 

4.  Výdavková časť čerpania rozpočtu. 

V roku 2018 sa čerpali výdavky celkom v objeme  2 390 640  €  vrátane výdavkov Zš s Mš, čo predstavuje 

v porovnaní s rozpočtom plnenie na. 51,59 %. Bežné výdavky dosiahli v roku 2018  1 063 755,46 €, 

kapitálové výdavky  472 450,26 € z toho tvorili  výdavkové finančné operácie. 69 142,20  €. 

 

4.1. PROGRAMOVÝ ROZPOČET 

 

Výdavky sú v záverečnom účte vyhodnotené nielen podľa funkčnej klasifikácie ale aj v programovom členení. 

Zákon o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť obciam zostaviť programový rozpočet.  Táto povinnosť 

bola splnená. Programový rozpočet mestskej časti je tvorený 11 hlavnými Programami,  obsahové plnenie 

ktorých a ich vyhodnotenie je predkladané nielen z pohľadu ich finančného plnenia, ale i konkrétnych 

hodnotiacich kritérií a ich nositeľov jednotlivých úloh s podprogramami , aktivitami a ich cieľmi.  

Údaje v nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené bez výdavkov z vlastných príjmov ZŠ s MŠ, ale ich skutočne 

dosiahnuté objemy sú vyhodnotené vrátane finančných operácií: 

 

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Rusovce 

Upravený 

rozpočet 

2018 

Skutočné 

plnenie 

2018 

% 

plnenia 

Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola 92 970,00 71 260,00 76,65 

Program 2 – Interné služby  342 750,0 227 620,00 66,41 

Program 3 –Služby verejnosti 

 

519 090,0 465 980,00 89,77 

Program 4 -  Bezpečnosť a verejný poriadok 28 340,00 19 850,00 70,04 

Program 5 – Odpadové hospodárstvo 39 250,00 36 430,00 92,82 

Program 6 –Komunikácie a verejné priestranstvá 194 430,0 75 110,00 38,63 

Program 7 –Vzdelávanie 2 023 380, 1 036 780, 51,24 

Program 8 – Kultúra, šport 100 440,0 40 060,00 39,88 

Program 9 –Sociálne služby 6 050,00 3 210,00 53,06 
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Program 10 -Bývanie a OV 302 010,0 223 710,00 74,07 

Program 11- Prostredie pre život 1 054 750, 259 770,00 24,63 

Programy spolu: 4 703 460, 2 459 780 52,30 

 

Časť programov sa ďalej člení na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý 

program obsahuje zámery a ciele, ktoré chcela mestská časť v roku 2018 dosiahnuť. Ciele sú konkrétne 

naformulované so stanoveným merateľným ukazovateľom – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia 

cieľa, ktorý definuje výsledok alebo výstup, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa. Ako vyplýva z plnenia 

programového rozpočtu celkové plánované výdavky sa čerpali len vo výške 52,30%, na čom má najvyšší 

podiel nerealizovanie výdavkov resp. veľmi nízke plnenie v programoch 11- Prostredie pre život 24,63%, 

program 11- Vzdelávanie 51,24% , program 6 - Komunikácie a verejné priestranstvá 38,63%.   

  

Podľa § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách je súčasťou programového rozpočtovania aj hodnotenie 

finančného a programového plnenia rozpočtu. Hodnotenie plnenia jednotlivých programov je tiež súčasťou 

záverečného účtu. Účelom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na 

plnenie jednotlivých cieľov. 

 

5. Za rok 2018 mestská časť na základe predložených podkladov z ekonomického odboru vykazuje 

nasledovný výsledok hospodárenia: 

 

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI Skutočnosť v € 

k 31. 12. 2018 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Bežné príjmy 2 920 752,58 

Bežné výdavky 2 087 572,39 

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok 833 180,19 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČĚT  

Kapitálové príjmy 216 951,00 

Kapitálové výdavky 472 450,26 

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu – schodok  -255 499,26 

Výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 577 680,93 

Vylúčenie z prebytku, v tom: 4 238,85 

- Odvod do ostatného fondu BND 3.726,28 

- Odvod do FRB 512,57 

- Zápočet do prebytku-   

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 573 442,08 

FINANČNÉ OPERÁCIE  

Finančné operácie - príjmy 874 366,66 

Finančné operácie - výdavky 69 142,20 

Rozdiel finančných operácií  - prebytok 805 224,46 

PRÍJMY SPOLU 4 012 070,24 

VÝDAVKY SPOLU 2 629 164,85 

Výsledok hospodárenia mestskej časti 1 382 905,39 

Vylúčenie z prebytku pre účely odvodu do RF, poplatok za rozvoj, dotácie ZŠ 28 034,38 

Započítanie do prebytku   

Upravený výsledok hospodárenia mestskej časti  1 354 871,01 

  

 

6. Bilancia aktív a pasív. 
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V súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je súčasťou 

spracovaného záverečného účtu bilancia aktív a pasív zobrazujúca prehľad majetku, jeho prírastky a úbytky, 

ktoré zodpovedajú vykonanej inventarizácii majetku a finančných prostriedkov. 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu. 

V zmysle § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách stanovuje, že celková suma dlhu obce nesmie 

prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, suma ročných splátok 

istiny a úroku neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Uvedenú 

zákonnú podmienku v zmysle predložených prehľadov úverového zaťaženia mestská časť Bratislava- Rusovce 

spĺňa. 

 

8. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej      pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava- Rusovce. 

Mestská časť Bratislava- Rusovce má 1 rozpočtovú organizácií na úseku školstva s právnou subjektivitou- 

Základnú školu s materskou školou ul. Vývojová 228, ktorá predkladá Správu o hospodárení s rozpočtovými 

finančnými prostriedkami za rok 2018. Z pohľadu zúčtovacích vzťahov je v predloženom záverečnom účte 

hospodárenie so zriaďovateľom a ŠR usporiadané. Hospodárenie miestneho podniku verejnoprospešných 

služieb Ruseko, ako príspevkovej organizácie založenej mestskou časťou je súčasťou záverečného účtu 

vrátane hospodárenia organizácie za rok 2018 usporiadané. 

 

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4 A § 8 ODS 5 V ČLENENÍ PODĽA 

JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV 

Mestská časť v roku 2018 poskytla dotácie na základe doručených žiadostí  v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia  o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Rusovce, vo výškach schválených 

miestnym zastupiteľstvom V priebehu roka 2019 bola vykonaná miestnym kontrolórom kontrola zúčtovania 

poskytnutých dotácií za rok 2018, z výsledkov ktorej bol spracovaný a prijatý návrh opatrení, výkon a 

uskutočnenie ktorých bude predmetom následnej finančnej kontroly plnenia prijatých opatrení. 

 

10.  ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

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. 

Mestská časť Bratislava- Rusovce má za rok 2018 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom, so zriadenými a založenými 

organizáciami. 

 

11. Hospodárenie fondov 

Súčasťou návrhu záverečného účtu sú aj záverečné účty mimorozpočtových fondov, ktoré uvádzajú Zostatky 

peňažných fondov mestskej časti koncom roka podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách - pravidlách 

územnej samosprávy neprepadajú a je ich možné použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch,. (Zostatky 

peňažných fondov mestskej časti a ostatných bankových účtov). 

 

12. Inventarizácia majetku a záväzkov  mestskej časti Bratislava- Rusovce ku dňu 31.12.2018. 

Inventarizácia majetku k 31. 12. 2018 bola vykonaná subjektmi hospodárenia mestskej časti Bratislava- 

Rusovce v súlade s § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov  a jej závery sú zhrnuté v Záverečnej správe o výsledku inventarizácie majetku 

a záväzkov mestskej časti Bratislava- Rusovce ku dňu 31. 12. 2018. 

 

Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná  ekonomickým referátom podľa zákona 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje vo všetkých významných 

súvislostiach finančnú situáciu mestskej časti k 31.12.2018 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v 

súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Riadna účtovná závierka za rok 

2018 a hospodárenie mestskej časti  za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola v čase zostavenia tohto stanoviska overovaná 
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audítorom. Správa audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava- Rusovce, Vývojová 8 , 821 07  

Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2018 nebola predložená. 

 

13.ZÁVER: 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 

náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2018 v zmysle § 9 

ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 

zverejnený na 15 dní spôsobom v mestskej časti obvyklým.  

Odporučenie: 

V návrhu uznesenia Záverečného účtu mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018, žiadam uviesť všetky 

najdôležitejšie dosiahnuté ekonomické ukazovatele hospodárenia tzn., celkové bežné príjmy, bežné výdavky, 

výsledok bežného rozpočtu, celkové kapitálové príjmy, kapitálové výdavky, výsledok kapitálového rozpočtu, 

výšky zapojených finančných operácií, ako i celkový výsledok hospodárenia mestskej časti, a výsledok 

hospodárenia očistený o vylúčené finančné prostriedky s návrhom na jeho prerozdelenie. 

K predloženej účtovnej závierke a zostavenému návrhu Záverečného účtu s výsledkami hospodárenia mestskej 

časti za rok 2018, a z nich vypracovaného návrhu na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie 

výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2018  v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Rusovce 

uzavrieť prerokovanie návrhu záverečného účtu výrokom: 

 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 

2018 bez výhrad “ 

 

 

v Bratislave, dňa  18. júna 2019                                                          Ing. Vladimír Mráz 

                                                                                                   miestny kontrolór v. r.  


