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Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce k  Záverečnému účtu   

mestskej časti Bratislava- Rusovce za rozpočtový rok 2021. 

. 
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 NR SR číslo  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 mestskej časti) za rok 2021 som  vychádzal z podkladov zverejnených na web stránke mestskej časti 

Bratislava- Rusovce , dňa 6. júna 2022. Zverejnený dokument obsahoval základné  ekonomické údaje 

o účtovnej jednotke tzn. výpočet výsledku hospodárenia s odporučením finančného vysporiadania po 

prevedení účtovnej závierky, zostatky bankových účtov, finančné výkazy, súvaha a výsledovka i s doložením 

zriadených organizácií, úverové zaťaženie ,zúčtovacie vzťahy a rozbor plnenia príjmov, čerpania výdavkov, 

s hodnotením plnenia programových aktivít a cieľov MČ za rok 2021. Pri vypracovaní tohto stanoviska 

k zverejneným dokumentom a k materiálu predloženému na rokovanie zastupiteľstva som vychádzal 

predovšetkým z nasledovných podkladov: 

 

 Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2021 v znení prijatých  zmien rozpočtu 

mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2021,  

 Realizované 4 rozpočtové zmeny schválené miestnym zastupiteľstvom Rusovce v roku 2021 

 Plnenie príjmov rozpočtu a čerpanie výdavkov rozpočtu MČ Bratislava- Rusovce za rok 2021  

tabuľkový prehľad  

 Prehľad o hospodárení  rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-  Rusovce za rok 2021 - tabuľkový prehľad  

 Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2021 

tabuľkový prehľad 

 Výkazy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 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 2021 

 Podnikateľská činnosť mestskej časti 

 Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, 

ostatným právnickým a fyzickým osobám, štátnemu rozpočtu a štátnym fondom k 31.12.2021 

 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

Účtovná jednotka- miestny úrad mestskej časti Bratislava- Rusovce zahájil výkon  auditu účtovnej závierky 

v máji 2021 a do vypracovania tohto stanoviska bol kladný výrok audítora k zostavenej účtovnej závierke 

vypracovaný 3.6.2022 Ing. Milenou Korcovou za rok 2021 a tvorí súčasť zverejneného návrhu dokumentu. 

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 2021 musí byť prerokovaný v 

termíne do 30.6.2022. Právna úprava rozpočtových pravidiel z dôvodu vyhlásených mimoriadnych opatrení 

súvisiacich s pandémiou  COVID-19 upravená zákonom č.67/2020 a v jeho ustanoveniach §36 umožňovala 

mimo iných opatrení v tejto situácii realizovať mimoriadne rozpočtové zmeny a rozpočtové opatrenia 

majúcich  dopad na hospodárenie v roku 2021  i po 31.8. príslušného rozpočtového roka. 

 

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: 

 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.) 

 bilanciu aktív a pasív, 
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 prehľad o stave a vývoji dlhu, 

 údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

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

príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, 

  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

 hodnotenie plnenia programov obce. 

 

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  číslo 

č. 256 zo dňa 09.03.2021, v nasledovnom znení: 

„Miestne zastupiteľstvo  

A. Schvaľuje  

top priority mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021: rozšírenie kapacít Základnej školy vrátane 

rekonštrukcie školskej jedálne, revitalizácia otočiska autobusov, realizácia projektu Gerulata-

Carnuntum – Zažite históriu, vybudovanie skateparku a workoutového ihriska, pokračovanie v 

revitalizácii zelene a dopĺňaní mobiliáru v mestskej časti, príprava projektových dokumentácií pre 

rekonštrukciu objektov vo vlastníctve mestskej časti.  

B. Berie na vedomie  

kladné odborné stanovisko miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023 v rozpise 

podľa priloženého tabuľkového prehľadu v celkovej výške príjmov 6 953 920 €, v celkovej výške 

výdavkov 6 837 520 €, v celkovej výške prebytku 116 400 € z toho: 1. Bežný rozpočet v celkovej výške 

bežných príjmov 2 949 120 € v celkovej výške bežných výdavkov 2 944 120 €, vo výške prebytku 

bežného rozpočtu 5 000 € (krytých rozdielom fin. operácií z fin. náhrady za výrub drevín a popl. za 

rozvoj, teda k bežným príjmom bolo pripočítaných z fin. operácií 20 000 € z finančnej náhrady za 

dreviny, 3 500 € zostatok dotácií na projekty a odpočítaných bolo 28 500 € z poplatku za rozvoj) 2. 

Kapitálový rozpočet v celkovej výške kapitálových príjmov 2 860 040 €, v celkovej výške kapitálových 

výdavkov 3 822 260 €, vo výške schodku kapitálového rozpočtu - 962 220 € 3. Finančné operácie v 

celkovej výške finančných operácií príjmových 1 144 760 €, v celkovej výške finančných operácií 

výdavkových 71 140 € vo výške prebytku finančných operácií 1 073 620 €  

C. Schvaľuje  

návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021 podľa priložených tabuľkových 

príloh, s celkovými príjmami 6 953 920,- €, s bežnými príjmami 2 949 120,- €, s kapitálovými 

príjmami 4 004 800,- € (z toho 1 121 260,- € ako kapitálové 2 finančné operácie a 23.500,- € bežné 

fin. operácie) a s celkovými výdavkami 6 837 520,- €, s bežnými výdavkami 2 944 120,- €, s 

kapitálovými výdavkami 3 893 400,- € (z toho 71 140,- € ako finančné operácie) a prognózy rozpočtu 

MČ Bratislava-Rusovce na roky 2022 a 2023 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.  

D. Poveruje starostku MČ Bratislava-Rusovce  

v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby v 

prípade potreby uskutočnila zmeny rozpočtu a opatrenia vo výške 1 000 € jednotlivo v rámci 

príslušného programu,  

E. Žiada starostku mestskej časti  

priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce o realizovaných 

rozpočtových opatreniach podľa písm. D/ uznesenia. Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia 

F. Žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce pripraviť zmenu štruktúry predkladaných návrhov 

rozpočtu na základe odporúčania kontrolóra už od rozpočtového roka 2022“  

             Tabuľkové prílohy tvorili prílohu uznesenia. 

 

V priebehu rozpočtového roka 2021 boli schválené 4. zmeny rozpočtu mestskej časti a to nasledovne:  

1 zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č.262/2021 dňa 13.4.2021 v znení:  

„Miestne zastupiteľstvo  

schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021 podľa priložených tabuľkových príloh s 

celkovými príjmami 6 953 920,- €, s bežnými príjmami 2 949 120,- €, s kapitálovými príjmami 4 004 800,- € (z 

toho 1 121 260,- € ako kapitálové finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami 

6 837 520,- €, s bežnými výdavkami 2 944 120,- €, s kapitálovými výdavkami 3 893 400,- € (z toho 71 140,- € 

ako finančné operácie). Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia“ 
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Uvedená rozpočtová zmena  a jej predmetom bola zmena  výdavková časti rozpočtu, príjmová časť zostala 

nezmenená .Návrh na zmenu rozpočtu obsahoval len presun finančných prostriedkov na nákup a inštaláciu 

kontajnerovej triedy. 

2. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č.279/2021 dňa 28.6.2021 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo  

schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021 podľa priložených tabuľkových príloh s 

celkovými príjmami 7 025 700,- €, s bežnými príjmami 3 020 900,- €,  s kapitálovými príjmami 4 004 800,- € (z 

toho 1 460 410,- € ako kapitálové finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami 

6 909 300,- €, s bežnými  výdavkami 3 015 900,- €, s kapitálovými výdavkami 3 893 400,- € (z toho 71 140,- € 

ako finančné operácie). Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia“. 

Uvedená rozpočtová zmena  a jej predmetom bolo zvýšenie príjmov krytých dotáciou na krytie výdavkov 

spojených s covid-19, zníženie príjmov v súvislosti s posunom termínu realizácie nadstavby ZŠ s MŠ a 

zvýšenie príjmových finančných operácií podľa ZÚ z roku 2020.Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navýšilo 

čerpanie v programoch bezpečnosť a verejný poriadok a kultúrne aktivity. 

3. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č.321/2021 dňa 24.11.2021 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo  

schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021 podľa priložených tabuľkových príloh s 

celkovými príjmami 7 079 710,- €, s bežnými príjmami 3 027 910,- €, s kapitálovými príjmami 4 051 800,- € (z 

toho 1 460 410,- € ako kapitálové finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami 

6 963 310,- €, s bežnými výdavkami 3 022 910,- €, s kapitálovými výdavkami 3 940 400,- € (z toho 71 140,- € 

ako finančné operácie).Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia“ 

Uvedenou rozpočtovou zmenou sa navýšili  daňové príjmy , grantové prostriedky a znížil sa  odvodový príjem 

zo zdrojov Ruseka. Vo výdavkoch sa navýšili prostriedky v Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti, 

Podprograme 2.3.0 Prevádzka a externé služby. Úpravy boli vykonané i vnútorným vybilancovaním zdojov 

v Programoch 3,4,5,6,7,8 ,9,10 aj 11. 

4. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 330/2021 dňa 14.12.2021 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo  

schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021 podľa priložených tabuľkových príloh s 

celkovými príjmami 7 079 710,- €, s bežnými príjmami 3 027 910,- €, s kapitálovými príjmami 4 051 800,- € (z 

toho 1 460 410,- € ako kapitálové finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami 

6 963 310,- €, s bežnými výdavkami 3 022 910,- €, s kapitálovými výdavkami 3 940 400,- € (z toho 71 140,- € 

ako finančné operácie). Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia“ 

Uvedená rozpočtová zmena upravila výdavkovú časť rozpočtu v programe 7. školstva navýšením výdavkov z 

dôvodu vyplatenia odmien v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a znížením výdavkov v programe 11. 

Prostredie pre život. 

Rozpočtové opatrenia starostky mestskej časti v rámci oprávnenia jej prideleného miestnym zastupiteľstvom 

uznesením č.256/2021 v časti D/ boli počas roka vykonané raz a sú súčasťou operatívnej evidencie. 

 

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, dotácie, 

miestne dane.....) 

 

A./ Zákonnosť zostavenia predloženého návrhu záverečného účtu mestskej časti za rok 2021. 
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Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol spracovaný v súlade všeobecne záväznými právnymi predpismi 

najmä 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“), čo potvrdzuje i priložená správa audítora. 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, 

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

zákonom stanovenej lehote, dňa 06.06.2022,  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 2021 , s vyčíslením schodku bežného a 

kapitálového rozpočtu vo výške -181 808,26 €.  Uvedený schodok mestská časť vyrovnala zapojením 

príjmových finančných operácií, ktoré dosiahli výšku +1 483 906,56 € ,  kladný výsledok bežného rozpočtu, 

ktorý dosiahol výšku +141 929,21 € a  schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výšku -323 737,47 €. Finančné 

operácie príjmové dosiahli objem +1 483 906,56 €, výdavkové finančné operácie dosiahli výšku -71 113,94 €, 

pričom rozdiel finančných operácií vykazuje výšku +1 412 792,62 €. Celková výška príjmov vrátane 

finančných   operácií dosiahla objem 4 738 691,08 €, celková výška výdavkov vykazuje výšku 3 507 706,72 €, 

pričom takto upravený hospodársky výsledok dosiahol výšku +1 230 984,36 €. Nižšie doložený tabuľkový 

prehľad hospodárenia mestskej časti porovnáva vývoj hospodárenia mestskej časti za roky 2019, 2020 a 2021 

a dokumentuje nízke čerpanie výdavkov  na  rozvojové aktivity v tzv. top investičných prioritách. Dlhodobo 

sa vykazuje v záverečných účtoch mestskej časti vysoký kladný  hospodársky výsledok, ktorý dosiahol v roku 

2019 výšku +1 490 151,14 €, v roku 2020 výšku +1 537 159,23 €, v roku 2021 +1 230 984,36 €, teda 

priemerný medziročný nárast o cca +50 000 € spočívajúci však v medziročnom raste najmä podielových daní.. 

Táto skutočnosť však nedokumentuje lepšie hospodárenie  mestskej časti počas rozpočtového roka, pretože 

tieto prostriedky vykazujú opakujúce sa dlhoročne kumulované zdroje financovania kapitálových výdavkov z 

nerealizovaných investičných aktivít jednotlivých rozpočtových rokov, vytvorených ako príjmové 

mimorozpočtové finančné operácie, slúžiace na vyrovnávanie schodku kapitálového rozpočtu. Pri súčasnej 

situácii s rastúcou vysokou infláciou s rastom cien stavebných materiálov, energií, pohonných hmôt, potravín 

atď.., sa však tieto zdroje znehodnocujú, keďže ich medziročný nárast nezodpovedá rastúcej miere inflácie 

a ich absolútny nárast nebude zodpovedať krytiu hlavne miery inflácie v posledných dvoch rokoch.  

 Mestská časť v čase spracovania ZU splnila 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 2021. Vyhotovená účtovná závierka je v termíne prerokovania tohto záverečného 

účtu overená výrokom audítora Ing. Milena Korcová z 3.júna 2022 č. licencie SKAU 392, potvrdzujúca súlad 

zostaveného ZÚ a účtovnej závierky s platnou legislatívou. 

B./ 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 sú uvedené v vývoji členení podľa § 10 ods. 3 v 

súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a dlhu, prehľad o poskytnutých 

dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, a obsahuje 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, 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).  Údaje o plnení rozpočtu sú uvedené v členení podľa § 

10 ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, pričom 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 
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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. 

Schválený rozpočet mestskej časti na rok 2021 a rozpočtové zmeny počas roka 2021, skutočné plnenie  

súhrnných ukazovateľov príjmov a výdavkov k 31.12.2021  / v Eur ./ 

 

Ukazovateľ Rozpočet  1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Skutočnosť % 

PRÍJMY        

Bežné príjmy 2 949 120 2 949 120 3 020 900 3 027 910 3 027 910 3 086 688,52 101,94 

Kapitálové príjmy 4 051 800 4 004 800 4 004 800 4 051 800 4 051 800 168 096,00 4,15 

Príjmové finančné  

operácie  

-1 460 410 

-23 500 

-1 121 260 

-23 500 

-1 460 410 

-23 500 

-1 460 410 

-23 500 

-1 460 410 

-23 500 

1 483 906,56 100,00 

PRÍJMY SPOLU 6 953 920 6 953 920 7 025 700 7 079 710 7 079 710 4 738 691,08 66,93 

         

VÝDAVKY        

Bežné výdavky 2 944 120 2 944 120 3 015 900 3 022 910 3 022 910 2 944 759,31 97,41 

Kapitálové 

výdavky 3 822 260 3 893 400 3 893 400 

  

3 940 400 

 

3 940 400 

 

491 833,47 
 

12,48 

Výdavkové 

finančné  operácie -71 140 -71 140 -71 140 
 

-71 140 

 

-71 140 

 
-71 113,94 

 

99,96 

VÝDAVKY SPOLU 6 837 520 6 837 520 6 909 300 6 963 310 6 963 310 3 507 706,72 50,37 

        

BILANCIA  +116 400 +116 400 +116 400 +116 400 +116 400 1 230 984,36 x 

 

Mestská časť vykonanými štyrmi rozpočtovými zmenami voči návrhu rozpočtu zvýšila celkové príjmy o +125 

790 €, čo predstavovalo ich 1,80 % nárast,  rovnako ako i celkové výdavky, čím vybilancovala rozpočet vo 

výške pôvodného návrhu rozpočtu tzn. s vyčísleným prebytkom vo výške + 116 400 €. Uvedené navýšenie 

príjmov očakávala mestská časť hlavne v bežných príjmoch zvýšeným výberom podielových daní, čo 

dosiahnutá skutočnosť k 31.12.2021 i dokumentuje nad výberom a vyhodnoteným percentuálnym plnením tzn. 

prekročením poslednej rozpočtovej zmeny vo výške +1,94%. Absolútne prekročenie bežných príjmov 

dosiahlo  výšku  +58 778,52 €.  Na druhej strane posledná štvrtá rozpočtová zmena nereflektovala skutočnosť, 

že finančne najnáročnejšie investičné top priority súvisiace s nadstavbou ZŠ s MŠ ako i obratiskom sa 

realizačne presúvajú do rozpočtového roka 2022, čím plnenie kapitálových príjmov dosiahlo výšku len 

168 096 €, a plnenie vo výške 4,15% plánovaných príjmov spôsobené neprijatím externých zdrojov 

financovania projektov. Bilancia celkových príjmov a výdavkov tak vykazuje kladné hospodárenie vo výške 

+1 230 984,36 €, vyčíslenie však skresľuje skutočné zapojenie finančných operácií príjmových, ktoré dosiahlo 

výšku 1 483 906,56 € na krytie kapitálových výdavkov v objeme 491 833,47 €, s vykázaným 12,48% plnením. 

Priložený tabuľkový prehľad dokumentuje rozpočtový proces zmien počas roka 2021. Obdobne, ako som na 

túto situáciu upozornil i pri schvaľovaní záverečných účtov za predchádzajúce rozpočtové roky mestská časť 

nezrealizovala navrhované odporúčania k pravidelnému  štvrťročnému vyhodnocovaniu rozpočtového 

hospodárenia a vykonávania kvartálnych rozborov pre miestne zastupiteľstvo i s podávaním  informácie 

zastupiteľstvu o stave rozpracovanosti investičných aktivít vyžadujúcich stavebné povolenie, alebo ohlásenie 

stavebných prác, pri každom schvaľovaní rozpočtových zmien v zastupiteľstve s cieľom možného presunu  

zdrojov medzi projektami a prioritami tak, aby bolo možné spustiť prípravu i realizáciu top  projektov, ktoré je 

možné z dočasne voľných zdrojov zrealizovať. 

C./  Vyhodnotenie plnenie príjmov  a čerpania výdavkov rozpočtu mestskej časti. 

 

1.  Príjmová časť rozpočtu mestskej časti k 31.12.2021.  

 
1.1 .Súhrnný prehľad o vývoji vybratých rozpočtových príjmov mestskej časti roky 2019 až 2021. 
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PRÍJMY 
Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2020 

Upravený 

Rozpočet 

2021 

Skutočnosť 

2021 

% 

plnenia 

     

A.  Daňové príjmy - DPFO 880 300 884 810 881 390 919 350 104,31 

Dane z majetku spolu 445 390 516 510 545 730 546 000 100,05 

Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu  215 720 296 540 213 300 213 700 100,19 

B. Nedaňové príjmy 432 660 89 470 168 140 106 170 63,14 

Administratívne poplatky spolu 371 100 18 480 27 410 10 710 39,07 

Pokuty, penále a iné sankcie, príjmy zo 

služieb 61 550 70 970 140 560 

 

95 430 

 

67,89 

Úroky, iné nedaňové, ostatné príjmy 10 20 180 30 16,67 

C. Bežné granty tuzemské 80 050 88 580 89 320 97 100 108,71 

D. Kapitálové príjmy  926 500 94 180 1 199 220 1 080 720 90,11 

Z odpredaja majetku  spolu    162 550 76 260 69 200 71 100 102,75 

Združené granty a zahr. prostriedky spolu   723 950 x 1 130 020 1 009 620 89,35 

Kapitálové granty a transfery verejnej 

správy 40 000 17 920 0 

 

0 

 

0 

E. Príjmy z finančných operácií 1 244 160 1 389 880 1 483 910 1 483 910 100,00 

Prijatie úveru 0 0 0 0 0 

Ostatné finančné operácie kapitálové 1 244 160 1 389 880 1 483 910 1 483 910 100,00 

PRÍJMY SPOLU 4 258 390,0 4 315 260,0 7 079 710,0 4 543 950,0 64,18 

 

1.2. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.      

 

Záverečný účet dokumentuje príjmy a výdavky organizácií zriadených mestskou časťou, Základnej školy s 

materskou školou a miestneho podniku verejnoprospešných služieb Ruseko.  

Celkové príjmy ZŠ s MŠ k 31.12.2021 dosiahli výšku 1 541 420 €, čo predstavuje voči schválenému rozpočtu 

plnenie na 103,91 %. Výška realizovaných výdavkov zodpovedala výške príjmov. Rozpočtovú skladbu 

príjmov tvorili nasledovné zdroje: 

 Štátny rozpočet na prenesené kompetencie vo výške 960 839 €. 

 Rozpočet MČ vo výške 471 136 €, 

 Príjmy z poplatkov podľa VZN vo výške 90 030 €, 

 Príjmy za potraviny 13 673 €, 

 Dary 1 196 €, 

 Príjmy z prenájmov 4 545 €. 

Hospodárenie ZŠ s MŠ za rok 2021 je samostatným bodom rokovania zastupiteľstva.  

Ruseko m .p. predkladá svoje hospodárenie za rok 2021 ako samostatný bod rokovania. V záverečnom účte 

mestskej časti za rok 2021 v príjmoch zrealizovalo Ruseko v prospech mestskej časti odvod z podnikateľskej 

činnosti v predpísanej výške 1 810 €. 

  

1.3. Bežné  transfery. 

Vyčíslené bežné účelové transfery predkladaného záverečného účtu boli mestskej časti v roku 2021 poskytnuté 

v celkovej výške 97 100 €, čo predstavuje 108,71 %  plnenie rozpočtu. Použite týchto viazaných prostriedkov 

dokumentuje v záverečnom účte predložené vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov , ako 

i v hodnotiacej správe k jednotlivým programom a podprogramom, tvoriacich prílohu rozpočtu. Vyčíslené 

účelové transfery spojené s činnosťou stavebného úradu predkladaného záverečného účtu boli mestskej časti v 

roku 2021 poskytnuté z mestských časti Jarovce a Čunovo v celkovej výške 90 900 €, čo predstavuje 109,01 

% plnenie a do tejto skupiny viazaných príjmov patrí i účelový transfer na činnosť DHZO Rusovce vo výške 

5 000 €. 

 

1.4. Bežné dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu. 
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Uvedené príjmové zdroje zo ŠR zabezpečili financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

územného konania a stavebného poriadku, matričné výkony, IOMO, register adries, normatívne 

a nenormatívne prostriedky na základné školstvo, stravovanie, ako i prostriedky na výkon činností súvisiacich 

s mimoriadnymi opatreniami covid-19. Výška zdrojov dosiahla objem 1 009 620 €, s 89,35% plnením. 

Najvyššie príjmy predstavovali prostriedky pre ZŠ s MŠ vo výške 874 160 € a prostriedky na covid-19 vo 

výške 111 480 €. 

 

1.5. Kapitálové transfery verejnej správy. 

Rozpočtová kapitola dosiahla k 31.12.2021 výšku zdrojov v sume 97 000 €, a vykazuje voči rozpočtu 11,87% 

plnenie. Zdroje boli určené na spolufinancovanie viacúčelovej športovej plochy- workoutu a skateparku vo 

výške 80 000 € , revitalizáciu DI a vodozádržné opatrenia. Nízke plnenie spôsobilo odloženie projektu 

otočiska a Gerulata Carnuntum- Zažite históriu , v objemoch 495 450 € a 234 460 € na rok 2022. 

Kapitálové príjmy z odpredaja majetku dosiahli výšku 76 260 ,- €, čo voči zostavenému návrhu v upravenom 

rozpočte predstavuje 98,34 % plnenie.  

 

1.6. Príjmy z mimorozpočtových finančných operácií. 

Záverečný účet vykazuje nosný príjem vo výške 1 483 910 € ako schválené zapojenie finančných prostriedkov 

z kladných výsledkov hospodárenia z predchádzajúcich rozpočtových rokov. Prostriedky boli účelovo viazané 

na  krytie výdavkov kapitálového rozpočtu, pričom mimorozpočtový zdroj vykazuje  zapojenie v 100,00 % 

výške. Vzhľadom na v predkladanom záverečnom účte vykázané čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 

491 833,47 € a získané kapitálové príjmy z predaja majetku vo výške 71 100 €, ako i dosiahnutého výnosu 

rozvojového poplatku vo výške 12 880 € nevznikla  reálna potreba zapojenia tohto účelového zdroja príjmov 

v plnej výške. Uvedená skutočnosť reálneho zapojenia podľa potreby čerpania bola spracovateľovi známa už 

pri poslednej schvaľovanej štvrtej rozpočtovej zmene, avšak k návrhu na zmenu a zreálnenie tejto rozpočtovej 

položky nepristúpil. Uvedená skutočnosť opakujúca sa každoročne pri schvaľovaní záverečných účtov znižuje 

tieto kumulované zdroje minimálne o povinné zákonné 10% naplnenie rezervného fondu, účelové využitie 

ktorého je viazané na nepredvídané mimoriadne výdavky ktoré vzniknú počas rozpočtového roka (napríklad  

havárie ), resp. dočasné krytie nedostatku príjmov s povinnosťou ich vysporiadania najneskôr do 31.12. 

rozpočtového roka. 

 

2.  Výdavková časť rozpočtu k 31.12.2021. 

2. 1. Výdavky rozpočtu mestskej časti. 

V roku 2021 sa čerpali bežné výdavky celkom v objeme  2 944 759,31 €  vrátane výdavkov Zš s Mš.. 

Kapitálové výdavky vykázali čerpanie v objeme 491 833,47 € a  výdavkové finančné operácie  71 113,94 €. 

Celkový objem realizovaných výdavkov v roku 2021 vyplývajúci z predkladaného záverečného účtu dosiahol 

objem 3 507 706,72 €. Hospodárenie mestskej časti vyčíslené rozdielom celkových príjmov a celkových 

výdavkov bez finančných operácií tak vykazuje schodok vo výške -181 808,26 €.  Mestská časť vybilancovala 

schodok zapojením príjmových finančných operácií vo výške 1 483 906,56 €. Takto upravený hospodársky 

výsledok dosiahol k 31.12.2021 výšku +1 230 984,36 €. Vyčíslený výsledok hospodárenia navrhuje 

predkladateľ záverečného účtu pred jeho rozdelením znížiť o účelovo viazané nečerpané zdroje v celkovej 

výške -506 629,19 €, čím očistený hospodársky výsledok za rok 2021 dosiahol výšku 724 355,17 €. 

Vyhodnotenie čerpania jednotlivých položiek rozpočtu je priložené v tabuľkových rozboroch čerpania 

výdavkov a v programovom rozpočte v predpísanej štruktúre dostatočne dokumentujúcej  vývoj, čerpanie 

bežných i kapitálových položiek výdavkov ako i priority čerpania v podrobnosti podprogramov 

a vyhodnotenia dosiahnutých cieľov. 

 

2.2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.    

 Prevádzkové výdavky materskej školy dosiahli objem  41 961,90 €, na ktorom sa rozpočet mestskej časti 

podieľal príspevkom vo výške 8 144,61 €. Celkovo materská škola vykázala čerpanie zdrojov vo výške 281 

100 €, na ktoré mestská časť prispela objemom zdrojov vo výške 234 928,00 €.  Školský klub detí hospodáril 

so zdrojmi vo výške 137 902 € , ktoré zo zdrojov mestskej časti čerpali objem 107 336 €. Výdavky školskej 

jedálne dosiahli výšku 191 483 €, pričom na čerpaní  sa podieľala mestská časť objemom 119 879 €. Základná 

škola vykazuje čerpanie zdrojov vo výške 924 937 € . Normatívne zdroje dosiahli objem 829 218 €, 

nenormatívne výšku 29 271 €. Hospodárenie organizácie je predmetom samostatného bodu rokovania 

miestneho zastupiteľstva. V doloženom finančnom výkaze ZŠ s MŠ FIN 1-12 pritom výška vlastných 

dosiahnutých príjmov nevykazuje disproporciu voči v záverečnom účte uvádzaným údajom. 
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3.  Programový rozpočet. 

Výdavky sú v záverečnom účte vyhodnotené podľa funkčnej klasifikácie a v programovom členení s rozpisom 

do podprogramov. Zákon o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť obciam zostaviť programový rozpočet.  

Táto povinnosť bola splnená. Programový rozpočet mestskej časti tvorí 11 Programov,  obsahové plnenie 

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

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

 

Prehľad bežných a vybratých kapitálových  výdavkov r. 2019-2021 podľa jednotlivých programov 

a medziročný  indexový rast výdavkov programov v Eur. 

Názov Programu/ Podprogram/Sumár rozpočtu 

BV-bežný  KV-kapitálový  FO-finančné operácie 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť  

2020 

Skutočnosť 

2021 

% 

plnenia 

Index 

rastu 

Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola 

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti  

Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie KV 

Spolu program: 

 

92 360 

21 080  

113 440 

 

91 020 

8 420 

99 440 

 

103 320 

0,00 

103 320 

 

95,09 

0,00 

95,09 

 

 

 

 

1,03 

Program 2 – Interné služby 

Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb 

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné 

technológie BV + KV 

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby BV + 

KV 

Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov 

Spolu program: 

 

5 820 

41 100 

 

53 950 

2 150 

103 020 

 

11 280 

56 610 

 

74 730 

1 760 

144 380  

 

6 890 

44 120 

 

70 610 

1 900 

123 520 

 

91,87 

75,17 

 

54,76 

64,41 

62,36 

 

 

 

 

 

0,85 

Program 3 –Služby verejnosti 

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby 

Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie 

Podprogram 3.3.0 Podpora OZ a mimovládiek 

Spolu program:  

 

540 940 

5 750 

3 130 

550 580 

 

569 520 

6 320 

2 450 

578 290  

 

587 890  

7 050 

2 230 

597 170 

 

91,36 

98,46 

100,00 

91,47 

 

 

 

 

1,03 

Program 4 -  Bezpečnosť a verejný poriadok 

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok BV+KV 

Spolu program 

 

29 750 

29 750 

 

34 630 

34 630 

 

121 080 

121 080 

 

94,80 

94,80 

 

 

3,49 

Program 5 – Odpadové hospodárstvo 

Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo BV+KV 

Spolu program 

 

36 480 

36 480 

 

39 610 

39 610 

 

37 560 

37 560 

 

92,81 

92,81 

 

 

1,02 

Program 6 –Komunikácie a verejné priestranstvá 

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá 

 

Spolu program 

3 370 BV 

15 440 KV 

16 350 FO 

35 160 

3 650 

19 610 

16 350 

39 610 

3 210 

218 360 

16 350 

237 920 

88,19 

68,55 

99,94 

70,28 

 

 

 

6,00 

Program 7 –Vzdelávanie 

Podprogram 7.1.0 Základná škola  

 

Podprogram 7.2.0 Materská škola  

 

698 950 BV  

52 490 KV 

205 360 BV 

 

807 190 

10 730 

195 270 

 

874 160 

19 400 

 

234 930 
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Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň  

                                                          

 

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí  

Spolu program 

 21 130 KV 

79 450 BV 

7 090  KV 

0,00 FO 

70 770 BV 

1 135 240 

16 520 

84 330 

16 610 

0,00 

96 800 

1 227 450 

2 980 

 

119 880 

9 570 

 

0,00 

107 340 

 

1 368 260 

 

 

 

 

 

1,11 

Program 8 – Kultúra, šport 

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity 

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ 

 

Spolu program 

 

9 700  BV 

36 390 KV 

33 750 FO 

79 840 

 

21 860 

100 050 

0,00 

121 910  

 

31 040 

94 490 

0,00 

125 530  

 

69,94 

58,87 

0,00 

63,02 

 

 

 

 

 

1,02 

Program 9 –Sociálne služby 

Spolu program 

4 440 

4 440 

2 840 

2 840 

6 440 

6 440 

84,96 

84,96 

 

2,26 

Program 10 -Bývanie a OV 

Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo BV+KV+FO 

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť BV+KV 

Spolu program 

 

114 010 

228 120 

342 130 

 

122 900 

76 220 

199 120 

  

122 520 

          

85 660 

208 560 

 

83,72 

51,66 

66,69 

 

 

 

1,04 

Program 11- Prostredie pre život 

Program 11.0.0 Prostredie pre život BV+KV 

Spolu program 

 

332 150 

332 150 

 

349 530 

349 530 

 

347 200 

347 200 

 

27,28 

27,28 

 

 

0,99 

 

4. Vyhodnotenie hospodárenia mestskej časti. 

Za rok 2021 mestská časť na základe predložených podkladov z ekonomického odboru vykazuje nasledovný 

výsledok hospodárenia: 

 

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI Skutočnosť v 

€ 

k 31. 12. 2019 

Skutočnosť 

v € 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

v € 

k 31.12.2021 

% 

S/R 

In. 

22/2

1 

BEŽNÝ ROZPOČET    x x 

Bežné príjmy 2 953 289,62 2 971 933,05 3 086 688,52 101,94 1,03 

Bežné výdavky 2 419 092,93 2 634 947,09 2 944 759,31 97,41 1,11 

Výsledok hospodárenia bežného 

rozpočtu - prebytok 

 

+534 196,69 

 

+336 985,96 

 

+141 929,21 
  

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET    x x 

Kapitálové príjmy 236 164,29 183 206,14 168 096,00 90,11 0,91 

Kapitálové výdavky       454 502,03 302 437,04 491 833,47 12,48 1,62 

Výsledok hospodárenia kapitálového 

rozpočtu – schodok  

 

-218 337,74 

 

-119 230,90 

 

-323 737,47 

 

x 
 

x 

Výsledok hospodárenia – prebytok 

bežného a kapitálového rozpočtu 

       

+315 858,95   

 

+217 755,06     

 

-181 808,26 

 

x 
 

Vylúčenie z prebytku, v tom:            x    

- Odvod do ostatného fondu BND 3 028,80 17,52 23,70 x x 

- Odvod do FR 
 

379 209,96 

 

364 621,61 
 

506 605,49 

 

x 
 

x 

- Zápočet do prebytku  0,00 0,00 0,00 x x 

Upravený prebytok bežného 

a kapitálového rozpočtu -66 379,81 

 

-146 884,07 

 

-324 797,23 

 

x 

 

x 



 

 1

0 

FINANČNÉ OPERÁCIE      

Finančné operácie - príjmy 1 244 160,32 1 389 874,30 1 483 906,56 100,00 1,06 

Finančné operácie - výdavky 69 868,13 70 470,13 71 113,94 99,96 1,00 

Rozdiel finančných operácií  - prebytok 1 174 292,19 1 319 404,17 1 412 792,62 x x 

PRÍJMY SPOLU 4 433 614,23 4 545 013,49 4 738 691,08 64,18 1,04 

VÝDAVKY SPOLU 2 943 463,09 3 007 854,26 3 507 706,72 50,37 1,16 

Výsledok hospodárenia mestskej časti 1 490 151,14       1 537 159,23 1 230 984,36 x 0,80 

Vylúčenie z prebytku pre účely odvodu do 

RF, poplatok za rozvoj, dotácie ZŠ 

           

382 238,76 

 
364 639,13 

 

506 629,19 
 

x 

 

1,38 
 Započítanie do prebytku  x x x   

Upravený výsledok hospodárenia 

mestskej časti  
 

1 107 912,38 

 

1 172 520,10 

 

724 355,17 

 

x 
 

0,61 

 

Z predloženého súhrnného zhrnutia hospodárenia mestskej časti vyplýva, že mestská časť hospodárila v 

bežnom rozpočte s prebytkom vo výške +141 929,21 € ,   schodkom kapitálového rozpočtu vo výške  schodku 

- 323 737,47 € a teda rozdiel tohto hospodárenia dosiahol záporný výsledok vo výške -181 808,26 €. Tento 

schodok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vyrovnala mestská časť zapojením príjmových 

finančných operácií z prostriedkov kladného hospodárenia z predchádzajúcich rokov. V uvedenom kladnom 

hospodárskom výsledku sú však zahrnuté i účelovo viazané finančné prostriedky vo výške  506 605,49 € zo 

zdrojov poplatku za rozvoj , nevyčerpanej dotácie na stravovacie návyky počas roka 2021, vybraté 

nevyčerpané poplatky za pobyt v MŠ, ŠKD a poplatky rodičov v ŠJ, ako i prijatých nevyčerpaných dotácií na 

fasádu hasičskej Zbrojnice) a nečerpaný zostatok finančnej  náhrady za výruby drevín . Upravený očistený 

hospodársky výsledok o tieto prostriedky dosiahol výšku  724 355,17 €. 

Do rozpočtu mestskej časti boli v priebehu rozpočtového roka 2021 zapojené finančné operácie príjmové 

a výdavkové pre dosiahnutie vyrovnanej bilancii schváleného rozpočtu na rok 2021 vo výške +1 412 792,62 €. 

Tieto mimorozpočtové zdroje tak ako vyplýva zo záverečného účtu boli účelovo viazané na čerpanie 

v kapitálovom rozpočte kde však skutočné výdavky dosiahli objem len vo výške 491 833,47 €. Rozdiel 

nečerpaných mimorozpočtových peňažných fondov ktoré vytvorili prebytok hospodárenia navrhuje 

spravovateľ záverečného účtu previesť do fondu rezerv a opakovane zapojiť tieto zdroje v rozsahu 

schváleného rozpočtu mestskej časti pre rok 2022 ako mimorozpočtové zdroje predchádzajúcich období.  

Výsledok hospodárenia mestskej  časti po započítaním  finančných operácií  dosiahol výšku 1 230 984,36 €, 

ktorý po navrhovanej úprave o viazané účelové prostriedky a ich vylúčenie vo výške 506 629,19 €  vykazuje 

upravený výsledok hospodárenia vo výške 724 355,17 €. 

Predkladaný záverečný účet a bilancia hospodárenia mestskej časti Bratislava- Rusovce za rozpočtový rok 

2021 po preverení finančných výkazov subjektu verejnej správy zostavujúcej záverečný účet a účtovnú 

závierku za účtovnú jednotku-  mestská časť Bratislava- Rusovce,  ul. Vývojová 8,  IČO 00 304 611 , 851 110 

Bratislava zodpovedá údajom v nich uvedených  a to najmä : 

 FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch a finančných operáciách 

 FIN 2-04  Finančný výkaz o vybratých údajoch z aktív a pasív 

 FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa  sektorov 

 FIN 4-04 Finančný výkaz  o finančných pasívach podľa sektorov 

 FIN  5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybratých záväzkoch 

 FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, VUC a nimi zriadených 

rozpočtových organizácií 

 FIN 7-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy 

 Individuálna účtovná závierka Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01 

 Výkaz ziskov a strát 

 Hlavná kniha rekapitulácia od 1.1.2021 do 31.12.2021  

 

5. Bilancia aktív a pasív. 

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. 
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6. 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. Súčasťou predkladaného záverečného účtu je inventarizácia zostatkov prijatých úverov. Záverečný účet 

z prijatých úverov vykazuje konečný stav k 31.12.2021 vo výške zaťaženia 827 571,11 €. 

 

7. 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 2021. 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 2021 usporiadané. 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 a ods. 8  v členení podľa jednotlivých príjemcov. 

Mestská časť v roku 2021 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 2021 bola vykonaná miestnym kontrolórom kontrola zúčtovania 

poskytnutých dotácií za rok 2021, z výsledkov ktorej bola vypracovaná Správa riadne prerokovaná 

v miestnom zastupiteľstve bez návrhu na prijatie nápravných opatrení.  

 

9. 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 2021 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

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

organizáciami. 

 

10. 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  územnej 

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

fondov mestskej časti a ostatných bankových účtov). 

 

11. Inventarizácia majetku a záväzkov  mestskej časti Bratislava- Rusovce ku dňu 31.12.2021. 

Inventarizácia majetku k 31. 12. 2021 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. 2021. 

 

12. Účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná  ekonomickým referátom podľa zákona 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2021 vyjadruje vo všetkých významných 

súvislostiach finančnú situáciu mestskej časti k 31.12.2021 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 2021 a hospodárenie mestskej časti  za rok 2021  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 overená audítorom. Správa audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť 

Bratislava- Rusovce, Vývojová 8 , 821 07  Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2021 bola priložená ako 

súčasť predkladaného záverečného účtu. 

 

ZÁVER: 
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Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 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. Obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu sú uvedené vo vývoji a členení podľa § 10 

ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľade o stave  dlhu, prehľade 

o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, a obsahuje 

hodnotenie plnenia programov mestskej časti. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mestská časť 

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.  

Spracovateľ záverečného účtu nepristúpil v priebehu roka 2022 ku kontrolórom odporúčanej zmene 

štruktúry predkladaného záverečného účtu za rok 2021 a k vytvoreniu samostatných 

mimorozpočtových fondov rozvoja mestskej časti a   fondu rozvojového poplatku. 

K predloženej účtovnej závierke a zostavenému návrhu Záverečného účtu s výsledkami rozpočtového 

hospodárenia mestskej časti za rok 2021, a z nich vypracovaného návrhu na schválenie záverečného 

účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2021,  v súlade s § 16 

ods. 10 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Rusovce prerokovanie zostaveného návrhu záverečného účtu  

s kladným výrokom. 
 

v Bratislave, dňa  10. júna 2022                                                        Ing. Vladimír Mráz 

                                                                                                         miestny kontrolór v. r. 

 


