STANOVISKO H L A V N É H O K O N T R O L Ó R A
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA V E Ľ K Ý KŘTÍŠ
ZA ROK 2 0 1 4
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu
Mesta Veľký Krtíš za rok 2014.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2014 (ďalej len
"stanovisko") som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš
za rok 2014.

A . VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z predloženého Návrhu záverečného
účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2014 a aplikoval som nasledovné hľadiská:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2014

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2014 (ďalej len „návrh záverečného účtu" ) bol
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004Z.Z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 597/2003Z.Z. o financovaní základných škôl. stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami mesta.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta dňa: 9. júna 2015 v
zákonnej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona, č.
583/2004Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
Mesto Veľký Krtíš si splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Túto povinnosť si mesto splnilo tým, že si dalo overiť účtovnú
závierku externému audítorovi podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Povinnosť bola splnená 5.-6.rnája 2015.
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy; obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odsek 3
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
Vykázaný výsledok hospodárenia mesta bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh na usporiadanie
výsledku hospodárenia je spracovaný v súlade s §16 ods. 6,7 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
B . SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Mesto Veľký Krtíš postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
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, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o
hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť a v roku 2014 neposkytlo žiadne záruky v zmysle
všeobecne právnych predpisov.

1.1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo vyrovnaným rozpočtom na rok 2014 schváleným
MsZ č. 188/2013 dňa 16.12.2013 .

2014

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Bežný rozpočet
6 002 032,00 6 263 476,00
114 883,00
136 487,00
5 881 250,00 6 159 538,20

Bežné príjmy
Bežné príjmy škôl
Bežné výdavky
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

129 400,00
485 065,00

311 144,00
912 343,80

220 000,00
100 000,00

696 071,00
200 000,00

(Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
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V priebehu roka 2014 sa schválený rozpočet upravoval celkom 6 krát. Rozpočtové
opatrenia č. 2/2014 (Uznesenie č. 225/2014). č. 3/2014 (Uznesenie č. 242/2014) a č, 5/2014
(Uznesenie č. 9/2014), podliehalo schvaľovaniu v MsZ. Ostatné v zmysle Uznesenia č. 68/2008
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtí ši boli schválené v kompetencii primátora
mesta. Rozpočet mesta Veľký Krtíš na r. 2014 ako celok po zapracovaní všetkých zmien apo
zohľadnení finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške 135 296,00 €. Rozpočtové
opatrenia sa vykonávali v zmysle § 14 zákona 583/2004Z.Z.. O všetkých rozpočtových opatreniach
mesta sa vedie povinná evidencia. Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby mesta vyplývajúce
z jeho kompetencií a úloh.
Rozpočtové opatrenie č. 3 súviselo s navýšením príjmových a výdavkových finančných
operácií z dôvodu realizácie mimoriadnej splátky dlhodobého úveru. Tiež z dôvodu navýšenia
výdavkov na opravu a údržbu komunikácií, chodníkov a parkovísk mesta. Ďalším dôvodom bolo
finančné vyrovnanie a vysporiadanie pozemkov pod nákupným centrom. Rozpočtovým opatrením
č. 5 sa riešili úpravy rozpočtu v oblasti školstva v súlade so zmenami príjmov školstva zo štátneho
rozpočtu.

1.2. PLNENIE ROZPOČTU:

UPRAVENÝ
ROZPOČET

Príjmy celkom:
bežné príjmy
príjmy školstvo
bežné príjmy spolu:
kapitálové príjmy
finančné operácie

SKUT.PLNENIE

7 407 178,00
6 263 476,00
136 487,00
6 399 963,00
311 144,00
696 071,00

UPRAV.ROZPOCET

7 271 882,00
6 159 538,20
912 343,80
200 000,00

Výdavky celkom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie

Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR
Finančné operácie
Spolu BR+KR+FO

Príjmy
6 494 313,21
326 910,99
6 821 224,20
500 273,00
7 321 497,20

7 321 497,20
6 348 673,67
145 639,54
6 494 313,21
326 910,99
500 273,00

PLNENIE

v%

98,84 %
101,36%
106,71%
101,47%
105,07 %
78,87 %

SKUT.CERPANÍE

ČERPANIE v %

7 066 204,77
6 051 791,00
814 413,77
200 000,00

Výdavky
6 051
814
6 866
200
7 066

791,00
413,77
204,77
000,00
204,77

97,17 %
98,25 %
89,27 %
100,00 %

Rozdiel
442 522,21
-487 502,78
-44 980,57
300 273,00
255 292,43

Nevyčerpané účelové prostriedky:
- 3 918,13 eur - transfer na dopravné žiakov/ZS/
v
5 860,00 eur - transfer na predškolákov /MS/
9 778,13 eur - spolu
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Kapitálové transfery:
6000,00 eur - transfer na kamerový systém
5 860,00 eur - transfer na rozhlas
10 200,00 eur - spolu
Rozpočtové hospodárenie po odpočítaní účelových finančných prostriedkov:
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR

Príjmy
6 484 535,08
316 710,99
6 801 246,07

Výdavky
6 051 791,00
814 413,77
6 866 204,77

Rozdiel
432 744,08
-497 702,78
- 64 958,70

Hospodárenie bežného rozpočtu po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov sa skončilo
prebytkom vo výške 432 744,08 € a v prípade kapitálového rozpočtu po odpočítaní nevyčerpaných
účelových prostriedkov bol schodok vo výške -497 702,78 €. Sumárnom bežného a kapitálového
rozpočtuje schodok vo výške -64 958,70 €.
V zmysle §15, ods.4 zákona 583/2004 nevyplýva mestu povinnosť tvorby rezervného fondu.

1.3. ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ

Výška úverovej zaťaženosti je 3.119.305,25 Eur a súhlasí s údajom uvedeným vo Finančnom
výkaze o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej
správy k 3 L 12.2014 - FIN 5-04.
Bankový úver je poskytnutý bankou PRIMA banka Slovensko a.s. a tvorí 49,63% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka /2013/ vo výše 6 284 846,57 €.

1.4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Veľký Krtíš 2014-2016 je súčasťou
záverečného účtu. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2014:
Program
1 .Plánovanie, manažment
a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby mesta
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a
poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Kultúra
9. Vzdelávanie
10. Sport
11. Prostredie pre život

Schválený
rozpočet na
rok 2014
50 500,00

Rozpočet
upravený na
rok 2014
177 948,00

Skutočnosť
rok 2014

% plnenie

168 095,74

94,50

28
147
41
201

080,00
400,00
300,00
818,00

28
147
41
209

080,00
400,00
300,00
463,00

18 060,71
145 048,61
37 221,30
202 834,81

64,30
98,40
90,10
96,80

404
599
178
2 892
218
320

340,00
945,00
355,00
947,00
330,00
480,00

406
882
176
3 201
223
320

770,00
243,00
710,00
348,00
330,00
480,00

409 847,42
783 387,46
169 771,86
3 196 235,35
219 072,64
318 861,42

100,80
88,80
96,10
99,84
98,10
99,50
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12. Bývanie
13. Sociálne služby
14. Administratíva
SPOLU:

81 250,00
188 900,00
1 112 670,00

81 250,00
160 820,00
1 214 740,00

67 013,87
147 569,91
1 183 283,67

82,50
91,80
97,44

6 466 315,00

7 271 882,00

7 066 204,77

97,17

1.5. PEŇAŽNÉ FONDY

Sociálny fond - konečný stav k 31.12.2014 :
Rezervný fond - konečný stav k 31.12.2014 :

8 027,36 €
92 991,89 €

1.6. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Hospodárenie každej z troch príspevkových organizácií: Podnik verejnoprospešných služieb,
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš a Krytá plaváreň Veľký Krtíš je súčasťou záverečného účtu
mesta a ich hospodárenie spĺňa požiadavky zákona 523/2004Z.Z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy zvlášť §24 o hospodárení príspevkových organizácií.
Súčasťou Záverečného účtu mesta je aj hospodárenia 5 rozpočtových organizácii /ZŠ J.A.
Komenského 4, ZŠ Nám. A.H. Škultétyho 9, ZŠ Poľná 1, ZÚŠ Poľná 1, MŠ Poľná 2/, ktoré je plne
v súlade s požiadavkami zákona 523/2004Z.Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zvlášť
§23 o hospodárení rozpočtových organizácií.

1.7. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

V správe k návrhu záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš je uvedené, že Mesto Veľký Krtíš
neprijalo žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

ZÁVER
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam MsZ
uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2014" výrokom:

„súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad".
Dňa: 9. júna 2015
Mgr.(MUo'š' Krchňavý
hlavný kontrolór
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