Stanovisko

hlavného kontrolóra

K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ
ZA ROK 2017

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 2017.
Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš (ďalej len “stanovisko“) som
spracoval na základe predloženého Návrhu.

A. ZÁKONNE VÝCHODISKA PRE SPRACOVANIE ODBORNÉHO STANOVISKA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU NESTA VEĽKÝ KRTÍŠ

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z predloženého Návrhu záverečného
účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2017, požiadaviek zákonných noriem pre zostavenie záverečného
účtu a ich aplikácie subjektom pri zostavovaní záverečného účtu.
1.

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2017

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Mesta Veľký Krtíš za rok 2017 (ďalej len „Návrh záverečného účtu“ ) bol
spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje 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.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Návrh záverečného účtu bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990Z.Z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 16, odsek 9 zákona, č. 583/2004Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy verejne sprístupnený na webe 29.5.2018 a na úradnej tabuli 29. mája 2018 v
zákonnej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred prerokovaním a schválením.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
Mesto splnilo požiadavku zákona a dalo overiť účtovnú závierku externému audítorovi podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).
Audítorka vo svojej Správe nezávislého audítora v kapitole II. ,strana 2, zo dňa 9. mája 2018
konštatuje, že „... Mesto uplatňuje §22b,ods.2 zákona o účtovníctve o možnosti vypracovania
konsolidovanej výročnej správy...“. Keď Mesto zostaví konsolidovanú účtovnú uzávierku v
zákonom stanovených termínoch a predloží ju audítorke, následne vyjadrí svoj názor.
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 ods. 3
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta.

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, 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 mestom veľký krtíš

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 a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti. Mesto nevykonáva
podnikateľskú činnosť.
1.1. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo vyrovnaným rozpočtom na rok 2017 schváleným
mestským zastupiteľstvom č. 193/2016, dňa 13.12.2016.
Schválený rozpočet Upravený rozpočet

2017
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné príjmy škôl
Bežné výdavky

6 832 332,00

7 135 674,00

127 135,00

146 324,00

6 642 213,00

6 862 789,00

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

990 818,00

790 818,00

1 612 202,00

1 554 492,00

Príjmové finančné operácie

500 000,00

540 335,00

Výdavkové finančné operácie

195 870,00

195 870,00

Kapitálové výdavky

jFinančné operácie

V priebehu roka 2017 bol schválený rozpočet upravený 10-krát rozpočtovými opatreniami.
Rozpočtové opatrenia č. 1,4,8,9 /2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo. Ostatné rozpočtové
opatrenia v zmysle Uznesenia č. 68/2008 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2008 boli
nariadené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia sa riadili ustanoveniami §14 zákona
583/2004Z.Z.. a sú zverejnené na webovom sídle mesta. Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne
potreby mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh.
Rozpočet mesta Veľký Krtíš na r. 2017 ako celok po zapracovaní všetkých zmien apo
zohľadnení finančných operácií bol vyrovnaný .
1.2. Plnenie rozpočtu;

Podkladom k získaniu informácii plnenia rozpočtu sú body I-III. Záverečného účtu mesta za rok
2017 a z údajov obsiahnutých v ZÚ možno urobiť nasledovný sumár;
Rozpočet
Bežný rozpočet

Príjmy
7 589 850,47

Výdavky
6 757 610,94

Rozdiel
832 239,53

Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR

397 958,12
7 987 808,59

Nevyčerpané účelové prostriedky:
transfer na dopravné žiakov/ZŠ/
transfer na predškolákov /MŠ/
spolu

899 269,22
7 656 880,16

-501 311,10
+330 928,43

4 819,87 eur
3 733,93 eur
8 553,80 eur

Rozpočtové hospodárenie po odpočítaní účelových finančných prostriedkov:

Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR

Príjmy

Finančné operácie
Spolu BR+KR+FO

7 581 296,67
397 958,12
7 979 254,79

504 107,10
8 483 361,89

Výdavky
6 757 610,94
899 269,22
7 656 880,16

286 695,06
7 943 575,22

Rozdiel
823 685,73
-501 311,10
+322 374,63

217 412,04
539 786,67

Hospodárenie bežného rozpočtu skončilo v prebytku 322 374,63€ a preto v zmysle zákona je Mesto
povinné uložiť do rezervného fondu 32 237,46 €. V zmysle §15, ods.4 zákona č.583/2004Z.z.
vyplýva mestu povinnosť tvorby rezervného fondu.
Sumárnom celkového hospodárenia mesta za rok 2017 je prebytok vo výške 539 786,67 €. Po
odpočítaní finančných prostriedkov uložených do rezervného fondu /32 237,46 €/ bude zostatok
hospodárenia vo výška 507 549,21 euro prevedených na Fond nevyčerpaných prostriedkov
minulých rokov.
Vďaka dobrému hospodáreniu je možné uskutočniť aj pozitívny krok voči dlhodobému
úverovému zaťaženiu mesta a v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
mesta účinných od 1.11.2016 bude v roku 2018 realizovaná mimoriadna splátka dlhodobého
úveru vo výške 32 237,46 €.
1.3. Úverová zaťaženosť
Výška úverovej zaťaženosti ku 31.12.2017 bola: 3 044132,25 € a súhlasí s údajom
uvedeným vo Finančnom výkaze o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom
prenájme subjektu verejnej správy k 31.12.2017 - FIN 5-04. Dlh tvoril úverovú zaťaženosť vo
výške 41,72% skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka /2016/.
Úverová zaťaženosť sa znižuje.
1.4. Programový rozpočet
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Veľký Krtíš 2017 je súčasťou ZÚ.
Vyhodnotenie programového rozpočtu podľa jednotlivých programov za rok 2017:
Program

Rozpočet

1 .Plánovanie, manažment
a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby mesta
4. Služby občanom

Schválený
Upravený
Skutočnosť
rok 2017
rok 2017
rok 2017
45 200,00
43 352,00
31 367,23
6 450,00
206 995,00
40 779,00

19 116,00
206 619,00
48 128,00

16 424,72
206 570,43
48 117,10

%
plnenie
72,40
85,90
100,00
100,00

5. Bezpečnosť, právo a
poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Kultúra
9. Vzdelávanie
10. Šport
11. Prostredie pre život
12. Bývanie
13. Sociálne služby
14. Administratíva
SPOLU:

3
1

1
8

241414,00

252 978,00

251 857,67

99,60

386 745,00
556 000,00
211 240,00
459 415,00
346 411,00
335 592,00
90 350,00
181 181,00
324 513,00
450 285,00

380 745,00
630 737,00
221 719,00
3 617 755,00
390 874,00
1 251 508,00
90 350,00
171 181,00
1 288 089,00
8 613 151,00

380 500,33
570 314,45
220 798,48
3 621 371,11
389 638,02
661 757,72
89 235,47
159 763,23
1 295 859,26
7 943 575,22

99,90
90,40
99,60
100,10
99,70
52,90
98,80
93,30
100,96
92,23

1.5. Peňažné fondy
Sociálny fond - stav k 31.12.2017 :
Rezervný fond - stav k31.12.2017 ;
Fond nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov- stav k 31.12.2017

8 867,83 €
150 999,15 €
810 961,65 €

1.6. BILANCIA aktív A PASÍV MESTA

Inventarizáciou majetku Mesta Veľký BCrtíš k 31. 12. 2017 boli zistené nasledovné prírastky
a úbytky:
P.č. Druh majetku

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok
4. Zásoby
5. Finančný majetok
6. Krátkodobé pohľadávky
7. Dlhodobé pohľadávky
8. Dlhodobé záväzky
9. Krátkodobé záväzky
10. Opravná položka (účet 391)
11. Bankové úvery
z toho dlhodobé

Účtovný stav Účtovný stav
Rozdiel
(v€)
(v€)
(€)
k31.12.2016 k31.12. 2017
692 569,36
692 569,36
0
13 334 141,40 14 062 723,65
+728 582,25
2 729 116,25
2 729 116,25
0
5 459,53

8 713,41

+3 253,88

1 747 759,09
593 949,95
25,04

1 850 462,94
609 691,65
0

+102 667,85
+ 15 741,70
-25,04

34 200,63

30 319,73

-3 880,90

265 766,55
338 615,26
3 270 257,65
3 079 457,65

220 490,25
356 749,60
3 044 132,25
2 853 332,25

- 45 276,30
+ 18 134,34
-226 125,40
-226 125,40

Mesto eviduje nárast na položkách dlhodobý hmotný majetok, nastalo zhodnotenie majetku opravou
miestnych komunikácii a budovy mestského úradu. Je to znamením, že mesto sa stará o svoj
majetok a zodpovedne ho zhodnocuje.

Nárast nastal aj na položke krátkodobé pohľadávky, ktoré tvoria nedoplatky za komunálny odpad
od fyzických a právnických osôb a nedoplatky na dani z nehnuteľnosti právnických osôb, väčšinou
ide o firmy v likvidácii.
Mesto v tejto položke vykonalo v rámci platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta odpisy nedobytných pohľadávok v rozsahu kompetencií primátora
v nasledovných skupinách:
Daň z nehnuteľností právnických osôb
vo výške 8 082,016
Komunálny odpad a drobný stavebný odpad fyzických osôb:
Z dôvodu neefektivnosti vymáhania cez exekúciu
vo výške 2 559,206
Z dôvodu úmrtia dlžníka
vo výške 6 201,256
- Z dôvodu premlčania
vo výške 10 127,616
Daň z nehnuteľnosti a za psa z dôvodu úmrtia FO
vo výške
517,876

1.7. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Hospodárenie troch príspevkových organizácií: Podnik verejnoprospešných služieb/PVP S/,
Mestské kultúrne stredisko /MsKS/ a Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš je súčasťou
záverečného účtu mesta. Súčasťou ZÚ 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.
1.8. 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 2017“ výrokom:

