Stanovisko k záverečnému účtu
Mesta Želiezovce za rok 2015
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám stanovisko k záverečnému účtu Mesta
Želiezovce za rok 2015. Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného
záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2015 a jeho úprav, materiálov predložených
k následným finančným kontrolám a poznatkov z kontrolnej činnosti.
Stanovisko k záverečnému účtu mesta Želiezovce za rok 2015 bolo posudzované podľa
dvoch hľadísk a to, zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu a metodická správnosť
návrhu záverečného účtu mesta Želiezovce za rok 2015.
1. SÚLAD ZÁVEREČNÉHO ÚČTU S PRÁVNYMI PREDPISMI
Konštatujem, že Mesto Želiezovce splnilo zákonnú povinnosť v zmysle ustanovenia §
16 ods.1 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 územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 16, ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách.
bola splnená zákonom určená podmienka prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do
šiestich mesiacov po 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 zverejnený podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov dňa 14.06.2016 a bude prerokovaný na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 30.06.2016. Zákonom stanovená lehota na jeho zverejnenie bola splnená
dňa 14.6.2016.
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 uvádza, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie mesta Želiezovce k 31.12.2015 a výsledku jeho hospodárenia za rok,
končiaci sa k uvedenému dátumu a je v súlade so zákonom o účtovníctve. Predmetom
overovania bolo aj 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..
Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov mesta bola vykonaná podľa Príkazov
primátora mesta a nariadenia na zabezpečenie vykonania inventarizácie majetku, záväzkov
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a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 č. 14148/2015 zo dňa 16.11.2015 v súlade s § 29
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Nakoľko sa jedná
o obsiahly materiál odporúčam v budúcnosti spracovať jeden príkaz na vykonanie
inventarizácie, v ktorom bude presne popísané o aký druh inventarizácie sa jedná, stanovené
zodpovedné osoby za prípravu inventarizácie napr.: - kedy budú k dispozícii inventárne
súpisy pre predsedov DIK a kde si ich môžu vyzdvihnúť.
Základnou súčasťou príkazu má byť určenie členov ÚIK a DIK. Okrem príkazu je ešte
potrebné vypracovať menovacie dekréty pre členov jednotlivých inventarizačných komisií.
V zápisniciach o inventarizácii k 31.12.2015 účtovná jednotka nevykázala inventúrny
rozdiel – manko, resp. prebytok.
Rozpočet mesta Želiezovce pre rok 2015 bol vedený v súlade s metodikou jednotného
triedenia príjmov a výdavkov /rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. Mesto
v súlade s ustanovením § 14, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách viedlo evidenciu
o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Prehľad
o schválených rozpočtových opatreniach sa pravidelne predkladá na rokovanie OZ.
Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov
rozpočtu mesta (ďalej len „program mesta").
Súčasťou záverečného účtu mesta je hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta
Želiezovce za rok 2015.
2. SCHVÁLENIE ROZPOČTU A JEHO ZMENY v priebehu roka 2015:
Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom ktorý bol schválený uznesením OZ č.
205/2014 zo dňa 30.10.2014
Schválený rozpočet mesta bol päť krát upravený OZ
1. zmena zo dňa 25.06.2015 uznesenie OZ č. 120/2015
2. zmena zo dňa 08.09.2015 uznesenie OZ č. 169/2015
3. zmena zo dňa 10.12.2015 uznesenie OZ č. 212/2015
4. zmena zo dňa 22.12.2015 sa jedná o zapracovanie účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
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.
V súlade s ustanovením § 14 ods. (4) zákona o rozpočtových pravidlách mesto viedlo
operatívnu evidenciu o všetkých zmenách rozpočtu vykonaných v priebehu rozpočtového
roka.
Rozpočet mesta Želiezovce na rok 2015 po poslednej zmene v €:
Príjmy celkom

6 865 730,52

Výdavky celkom
Rozpočet prebytkový

6 764 192,69
101 537,83
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z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
prebytok bežného rozpočtu

4 196 905,34
3 834 782,01
362 123,23

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

891 099,59
2 628 810,68
-1 737 711,09

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

1 777 725,59
300 600,00
1 477 125,59

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.
Mesto zostavilo svoj bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 362 123,23 €, Kapitálový
rozpočet bol zostavený ako schodkový vo výške 1 737 711,09 €. Celkovo bol teda rozpočet
zostavený ako schodkový ( § 10, ods. 3, písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ) vo
výške 1 375 587,86 € tento schodok bol krytý z návratných zdrojov financovania teda
z úverov poskytnutých mestu Želiezovce.
(7) Rozpočet mesta podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Mesto je povinné zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje
použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch;
výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto
nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo
prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť
zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov,
návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v
príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako
prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov
financovania.
3. HOSPODÁRENIE
3.1. Údaje podľa výkazu podrobného čerpania rozpočtu k 31.12.2015:
Príjmová časť rozpočtu
Bežné príjmy – daňové príjmy:
Bežné príjmy celkom boli vo výške 4 213 018,97 čo predstavuje plnenie na 100,43 %.
Poukázané prostriedky z DÚ boli vo výške 1 822 275,71 € čo predstavuje plnenie
na 102,06 %.
Daň z nehnuteľností sa príjem plnení na úrovni 103,40 % aj napriek priaznivému
stavu v bežnom roku odporúčam v roku 2016 venovať náležitú pozornosť vymáhaniu
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pohľadávok dane z nehnuteľností nakoľko mesto k 31.12.201 eviduje nedoplatky za
predmetné dane vo výške 330 747,48 €. Niektoré nezaplatené dane sú až z roku 2000.
Príjem na dani za psa je vo výške 104,70 %, mesto eviduje nedoplatok na tejto dani vo
výške 2 514,51 € čo neznamená, že je objemovo vysoká čiastka ale s ohľadom na to , že
niektoré dane sú ešte z roku 2002 je potrebné tieto dane náležite preveriť a prijať účinné
opatrenia na ich riešenie.
Situácia v napĺňaní rozpočtu v príjme za miestny poplatok za KO a DSO je taká, že
príjem sa darí naplniť len na 95,53 % čo predstavuje čiastku 162 406,17 € v skutočnosti
však výdavky predstavujú sumu 263 248,76 € ak k rozdielu príjmov a výdavkov pripočítame
sumu pohľadávok tak mesto v tejto oblasti generuje stratu vo výške viac ako 243 tis. €. Na
túto skutočnosť je potrebné upozorniť poslancov mestského zastupiteľstva. Prevažná
väčšina pohľadávok je za poplatky od FO a to vo výške cca 135 tis. €, z ktorých niektoré
pohľadávky siahajú až do roku 2002.
V oblasti hospodárenia s vlastným majetkom – príjmy z vlastníctva, nájomné za
prenájom boli plnené na 97,29 % čo naznačuje, že aj tejto oblasti naplňovania rozpočtu
mesta je potrebné venovať pozornosť.
Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy boli v skutočnosti vo výške 148 120,58 €.
Príjmové finančné operácie:
Mesto cestou finančných operácií rieši svoju dlhovú službu.
Výdavková časť rozpočtu:
je tvorená plánovanými výdavkami bežného rozpočtu vo výške 3 834 782,01 € v skutočnosti
3 875 790,54 € t.j. 101,07% , a plánovanými výdavkami kapitálového rozpočtu vo výške
2 628 810,68 € v skutočnosti 680 671,12 € t.j. 25,89 %.
V záverečnom účte je vykázaný prebytok na bežnom rozpočte vo výške 339 228,43 € a
schodok na strane kapitálového rozpočtu vo výške -532 550,54 €.
Celkový schodok bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b)
zákona o rozpočtových pravidlách je vo výške 193 322,11 €. Schodok je krytý návratnými
zdrojmi financovania cestou finančných operácií.
3.2. Vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2015
Nakoľko výsledkom hospodárenia podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách je schodok, mesto netvorí rezervný fond.
Nakoľko na rezervnom fonde mesta je k dispozícii len suma 399,56 € je veľmi
pravdepodobné, že prípadný ďalší rozvoj mesta sa môže kryť len z návratných zdrojov
financovania. Z toho dôvodu je potrebné venovať jednotlivým projektovým výzvam EÚ
zvýšenú pozornosť a využiť prípadné možnosti financovania projektov čo najviac.
3.3. Údaje o plnení rozpočtu k 31. 12. 2015 – predložený materiál
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje, podľa § 16, ods. 5, písm. a/ zákona
o rozpočtových pravidlách, údaje o plnení rozpočtu podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou. Údaje o plnení rozpočtu sú členené na:
- bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
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- finančné operácie.
V komentári ekonomického oddelenia je primeranou formou a spôsobom podrobne vysvetlené
čerpanie rozpočtu príjmov, výdavkov aj finančných operácií. Prehľad je doplnený tabuľkou
s údajmi podľa položiek.
3.4. Prehľad stavu pohľadávok
Mesto Želiezovce eviduje k 31. 12. 2015 krátkodobé pohľadávky vo výške 228 443,93 €.
3.5. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Mesto eviduje k 31.12.2015 zostatok záväzkov vo výške 759 913,06 €.
Mesto má spolu za rok 2015 úverovú zaťaženosť vo výške 1 690 227,80 €.
Mesto neposkytlo záruku za úver, pôžičku alebo inú záruku fyzickej alebo právnickej
osobe.
3.6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Mesto Želiezovce v roku 2015 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

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 stav hospodárenia možno konštatovať, že Mesto Želiezovce
vynakladalo rozpočtované finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Predložený záverečný účet mesta Želiezovce za rok 2015 odporúčam mestské
mu zastupiteľstvu schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom

bez výhrad.

V Želiezovciach, dňa 20.06.2016

Ing. Štefan Jurák
hlavný kontrolór mesta
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