Stanovisko hlavného v kontrolóra k záverečnému účtu
Mesta Želiezovce za rok 2016

V súlade s ustanovením § 18 f , ods.l, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám stanovisko k záverečnému účtu Mesta
Želiezovce za rok 2016. Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného
záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2016 a jeho úprav, materiálov predložených
k následným finančným kontrolám a poznatkov z kontrolnej činnosti.

L SÚLAD ZÁVEREČNÉHO

ÚČTU S PRÁVNYMI PREDPISMI

Konštatujem, že Mesto Želiezovce splnilo zákonnú povinnosť v zmysle ustanovenia §16 ods.l
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách,,) vypracovať záverečný účet mesta.
Záverečný účet mesta obsahuje všetky zákonom stanovené údaje v zmysle §16 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. V zmysle §16^ ods. 12 zákona
o rozpočtových pravidlách bola splnená zákonom určená podmienka prerokovať návrh
záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacovpo uplynutí rozpočtového roka.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti mesta za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky
rozpočtového hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
Záverečný účet bol verejne prístupný od 09.05.2017 do 25.05.2017 v zmysle ustanovenia § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a bola
poskytnutá možnosť jeho verejnej diskusie v zmysle ustanovenia §16 ods. 9 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách
Mesto viedlo účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku
hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. Ročná
účtovná závierka podľa § 9, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, ako aj podľa § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách bola overená
audítorom. Správa nezávislého audítora zo dňa 03.05.201. Predmetom overovania bolo
overovanie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov so záverom, že mesto
Želiezovce konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Podľa názoru
audítorky správa poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta a výsledok
hospodárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve.
Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov mesta bola vykonaná podľa Príkazu
primátora mesta zo dňa 16.11.2016 v súlade s § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
V zápisniciach o inventarizácii k 31.12.2016 účtovná jednotka nevykázala inventúrny
rozdiel - manko, resp. prebytok.
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Rozpočet mesta Želiezovce pre rok 2016 bol vedený v súlade s metodikou jednotného
triedenia príjmov a výdavkov /rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. Mesto
v súlade s ustanovením § 14, ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách viedlo evidenciu
o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Prehľad
o schválených rozpočtových opatreniach je na strane č. 3 Záverečného účtu mesta.

2, SCHVÁLENIE

ROZPOČTU A JEHO ZMENY v priebehu roka 2016:

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom ktorý bol schválený uznesením

MsZ č,

213/2015 zo dňa 10J2.2015.

Schválený rozpočet mesta bol 6 krát upravený:
1.zmenazodňa
2.zmenazodňa

29.01.2016 rozhodnutím primátora mesta č. 1
11.07.2016 uznesenie MsZ č. 97/2016

3. zmena zo dňa 27.10.2016 uznesenie MsZ č.132/2016
4. zmena zo dňa 09.12.2016 uznesenie MsZ Č. 15 7/2016
5. zmena zo dňa 15.12.2016 rozhodnutie primátora mesta č. 2
Uvedené zmeny rozpočtu boli vykonávané na základe potrieb mesta a v súlade
príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý určuje povinnosť v prípade
potreby vykonať nevyhnutné zmeny v rozpočte.
Rozpočet schválený dňa 10,12.2015:
Príjmy celkom

4 902 427,82

Výdavky celkom
Rozpočet vyrovnaný

4 825 767,82
76 660

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

4S26 811
3 865 601
461 210

Kapitálové príjmy obec vrátane ZPS
Kapitálové výdavky obec + ZP
Schodok kapitálového rozpočtu

575 616,82
144 550
431 066M

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie zßn, operácií + -

0
815 616,82
- 815 616,82
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Rozpočet bol zostavený v zmysle ustanovenia §10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný
a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie.
Bežný rozpočet prebytkový vo výške 461 210€, kapitálový prebytkový vo výške 431 066,82€.

Rozpočet vo poslednej úprave:

Príjmy celkom

8 467 709,13

Výdavky celkom
Rozpočet prebytkový

7 900 247,69
567461,44

z toho:
Bežné príjmy vrátane RO
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

4 601 690,64
4 103 502,93
498 187,71

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

1 244 571,69
1 985 869,64
-741 297,95

Príjmové finančné operácie
Výdavkové fmančné operácie
Hospodárenie z fin. operácii

2 621 446,80
1810 875,12
810 571,68

Rozpočet po úpravách bol zostavený v zmysle ustanovenia § 10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom.
Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie.
Bežný rozpočet prebytkový vo výške 498187,71 €, kapitálový schodkový vo výške
-741 297,95 € Schodok kapitálového rozpočtu je krutý prebytkom bežného rozpočtu
a prebytkom finančných operáciami vo výške 1 308 759,39€.
j, HOSPODÁRENIE
3.1. Údaje podľa výkazu podrobného čerpania rozpočtu k 31.12.2016:

Príjmová časť rozpočtu

3

Bežné príimv - daňové príjmy:
Poukázané prostriedky z DU boli vo výške 2 036 771,77€ čo predstavuje plnenie na
100,73 % a nárast oproti roku 2015 vo výške 214 496 €.
Daň z nehnuteľností príjem 532 935,75€. Jej plnenie na úrovni 109,88 %. Nárast oproti roku
2015 ( 44 7 732 €) 85 203 €. Mesto však k 31.12.2016 eviduje pohľadávky z daňových
príjmov vo výške 47 576,15 €. Z tohto dôvodu odporúčam aby sa vymáhaniu pohľadávok
dane z nehnuteľnosti v roku 2017 venovala zvýšená pozornosť.
Príjmy z dane za psa sú vo výške 10 230 €. V roku 2015 bol príjem vyšší o 239 €.
Odporúčam vykonať jyzickú kontrolu držania psov u vlastníkov psov k tomuto účelu je
najvhodnejšie aby túto kontrolu vykonala MsPo. V roku 2018 vykonám kontrolu tejto dane.
Daň za ubytovanie bolo pravidelne na úrovni od 40 do 100 € v roku 2016 bola vykonaná
kontrola tejto dane a bol zaznamenaný nárast dane na 264 €.
V roku 2016 došlo nárastu príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva o 7 2 78 €.
V oblasti hospodárenia s vlastným majetkom — príjmy z vlastníctva, nájomné za prenájom
došlo k výraznému nárastu a to o 89 715€ čo považujem za skvalitnenie práce oddelenia
správy mestského majetku.
K nárastu príjmov došlo aj z predaja služieb vo výške cca 10 tis. € príjmy sú zložené za
školné ŠKD a MŠ, správne poplatky, opatrovateľská služba.
Mesto prijalo 30 dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu z toho najvyššia je na ZS vo výške
1 177461 €.
Granty boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelovým určením.
Kapitálové príjmy:
Z predaja majetku a vecné bremená vo výške 14 498 €.
Kapitálové príjmy y grantov, dotácií vo výške 1 239 538 €, z toho zo SFRB 584 850 € príjem
dotácie zo SR na rekonštrukciu VO vo výške 538 030 €.
Príjmové finančné operácie:
Fmančné operácie

1 Rozpočet po 1 Pinerňek 1
1 zmenách
| 31.12.2016 |

2016
" T "

Ceicom m l i í S i t ŕ tlnančné opertcte
DIfwöobé investičné úvery

2
3
4

Jver zo Š f RB na byty 3x12 b.j. ceíitfál
Eurofondový úver
Zapojenie fond opráv

5
6

Zapoj^ie prostledkov z roi(u 2015
Pnjaté š b e ^ k y

0,00

1 535 296,80
1 086 150.00
0.00
o.oo
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Prevod z rezervného fondu

1

Celcom výdavkové finančné operácie
Splácanie finančné^ lízingu

815 616,82
ioooo,oc

1810 875,12
4 000,00

Splátííy istín dlhodobých invesSéných úvwov (č^30189, 6 ^ 0 3 8 9 )
Splátky z úveru ŠFRB

200 000,OC
45 000,00

1 106 270,00
52 000.00

Splátky reštnjkuralizovaného úveru 231516
Vratka istiny Eurcrfondového úveru Č230516

560 616,82

64 648,00
583 957,12

"•"'415 61t82

810 S7f,68

2
3
4
5

1 535 296,80
1 086 150.00

%
100,00%
100,«]%

8 394,90
5191,71
155 211,62

0.00
1 809 394^1
3 498,12
1 106 270,68
51 020,59
64 648.00
563 957,12

99,92%
87,45%
100,00%
98.12%
100,00%
100,00%

Výdavková časť rozpočtu:
je tvorená plánovanými výdavkami bežného rozpočtu vo výške 4 103 502,93€ v skutočnosti
4 008 421 € t.j. 97,68,%, a plánovanými výdavkami kapitálového rozpočtu vo výške
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} 985 869 € v skutočnosti vo výške 1 972 853 €.
V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ods.
(2) Sadzba poplalku podľa odseku 1 nesmie bvť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce
na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na
jeden liter. dm3 alebo kilosram ŕvchto odpadov (vri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich
na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených
jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň: ak obec zabezpečuje zhodnocovanie
týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
Skutočné výdavky na likvidáciu KO boli vo výške 245 228 € ana nákup zberných
nádob vo výške 5 948 € mesto má y tohto poplatku príjem vo výške 203 102 € a takto
dochádza k dotovaniu likvidácie KO mestom vo výške 48 074 €. tento stav považujem za
pozitívny nakoľko v roku 2015 bola situácia výrazne horšia nakoľko bola dotácia oveľa
vyššia.
Výsledok hospodárenia mesta v zmysle ustanovení § 2 písm. b) a c) a § 16 ods. 6 sa vypočíta
tak žer sa od vykázaného prebytku na bežnom rozpočte vo výške 761 775 € odpočíta
schodok na strane kapitálového rozpočtu vo výške -718 817 €.
Takto vypočítaný HV mesta je vo výške 42 958 €
Podrobnejšie viď tabuľka:
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Rekapitulácia
B«žné p n l m ;
vtom:
Meststq^ úrad
Základné školy
Centrum voľného času
ZáMadná umelecká škola

Rozpočet p o
zmenách

2016

Plnenie k
31.
12. 2016

%

432681t00
3865Y01,0(I

4601690,64
4103 50336

4770197,05
4008421.61

103.66%

2 175 460.00

2 382 383.93

2 268 221,04

95.21%

1 4 6 4 741,00

1491475,43

1 5 0 5 182.34

100,92%
101.74%

vrjm

6 9 000,OC

7 2 914,00

74183,59

1 5 6 500.0C

156 730.00

160 834,64

102,62%

Rozdiel:

461110,00

498187,28

761775,44

152,91%

Kai^tálové príjmy
KápítUóve
Rozdiel;

575616,82
350,00
431066,82

1244571,69

100,76%

-741297,95

1254036.36
1 9 7 2 853,95
-718 817,59

0,00
B15 616,82
•815 6 1 6 ^ 2

2 621446,80
1810875,12
8 1 0 571,68

2 790245,03
1B09 394.51
980 850,52

106.44%
99,92%
121,01%

4 902 427,82

8 467 709,13
7 900 248,12
567461,01

8 814478,44

104,10%

Príjmové finanôié operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel:
Príjnty celkom
Výdaviy celkom
Rozdiel

4 8 2 S 867,82

76 560,00

5

96,97%

7 790 670,07

98,61%

1023 80837

180,42%

Vylúčenie z prebytku je rozpísané \> textovej časti ZÚ vo výške 9 SS 1,65 €. Po vylúčení
nevyčerpaných grantov a dotácií a zapojení prebytku FO sa do RF prevedú finančné
prostriedky vo výške 1 014 476,72 €,

3.2. Vysporiadanie

prebytku rozpočtu

za rok 2016

Prebytok rozpočtového hospodárenia a po úpravách
1 014 476,72 € previesť do rezervného fondu mesta.

ako je

vyššie

uvedené vo výške

Predložený návrh tvorby a použitia rezervného fondu je v súlade so zákonom.

S rozdelením prebytku hospodárenia sa stotožňujem.
r

3.3. Údaje o plnení rozpočtu k 31.12. 2016 - predložený materiál
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje, podľa § 16, ods. 5, písm. a/ zákona
o rozpočtových pravidlách, údaje o plnení rozpočtu podľa § 10, ods. S v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou. Údaje o plnení rozpočtu sú členené na:
bežné príjmy a bežné výdavky,
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie.
V komentári ekonomického oddelenia je primeranou formou a spôsobom podrobne vysvetlené
čerpanie rozpočtu príjmov, výdavkov aj finančných operácii. Prehľad je doplnený tabuľkou
s údajmi podľa položiek.
3.4. Výdavky RO s právnou subjektivitou
Sú rozpísané na 15,16 a 17 záverečného účtu mesta.

3.5. Prehľad stavu pohľadávok
Mesta Želiezovce
eviduje k 21. 12. 2016 pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške
178 349 6.
Z daňových príjmov vo výške 48 800 € a ostatné pohľadávky vo výške 1 153 €.
Čo je pokles oproti roku 2015 o 18 797 €.

3.6. Prehľad o stave a vvvoii dlhu
Z investičného úveru poskytnutého 01.08.2016 k 31.12.2016 vo výške 1 470 648,80 €. Do
celkového dlhu mesta sa v zmysle ustanovenia § 18 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
nezapočítavajú vo výške 1 6100 890,83 úvery zo ŠFRB.
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Mesto neposkytla žiadnu záruku za úver, pôžičku aleho inú záruku fyzickej alebo
právnickej osobe.

3.7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej

činnosti

Mesto Želiezovce v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
3.8. Transfery poskytnuté mestom ^7 ods, 4 zákona č. 583/2004 Z,z.
Mesto v roku 2016poskytlo

dotácie 13 subjektom na území mesta v celkovej výške 16 650 €.

4, ZÁVER
Návrh záverečného
účtu je spracovaný
v súlade s príslušnými
ustanoveniami
zákona o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy
a obsahuje predpísané
náležitosti podľa §16 ods, 5 tohto zákona,
S ohľadom
na priaznivý
stav
hospodárenia
možno konštatovať,
že mesto
Želiezovce vynakladalo rozpočtovanéfinančné
prostriedky účelne a hospodárne.

Predložený záverečný úČet mesta Želiezovce
Mestskému zastupiteľstvu
schváliť podľa
pravidlách s výrokom

za

rok 2016 odporúčam
zákona
o rozpočtových

bez výhrad.

V Želiezovciach, dňa 25.05.2017

Ing. Ste
hlavný kontrol

1

urák
^sta

