MESTO PODOLÍNEC
H la v n ý k o nt ro l ór mes ta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

STANOVISKO
Hlavného kontrolóra mesta Podolínec k záverečnému účtu
Mesta Podolínec za rok 2017
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení
predkladám mestskému zastupiteľstvu mesta Podolínec stanovisko k záverečného
účtu Mesta Podolínec za rok 2017.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z podkladov – záverečného účtu Mesta Podolínec,
ktorý vypracovala p. Andrea Toporecová – samostatná účtovníčka mesta.

1. Zákonnosť predloženej správy
1.1.
-

-

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
vypracovanie záverečného účtu je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov konkrétne § 16 ods. 5.
v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
konkrétne § 16 ods. 3, mesto je povinné dať overiť účtovnú uzávierku. K dátumu
vypracovania stanoviska kontrolóra bol uvedený odsek zákona splnený.
súčasne pri zostavovaní záverečného účtu boli plne zohľadnené ustanovenia zákona č.
523 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení podľa § 9 ods. 2 je mesto
povinné zverejniť rozpočet mesta najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním v obecnom
zastupiteľstve, predkladá na verejnú diskusiu (§ 16 ods. 9 Zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), spôsobom obvyklým v meste, aby
sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí aj pre záverečný
účet mesta.
Záverečný účet mesta bol zverejnený na internetovej stránke mesta
(www.podolinec.eu) ako aj na viditeľnom mieste (vývesnej tabuli mesta) dňa
12.6.2018. Podmienka zverejnenia záverečného účtu pred jeho prerokúvaním
v mestskom zastupiteľstve bola splnená.
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-

-

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov konkrétne § 16 ods. 5 Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
záverečný účet je zostavený a predložený v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a obsahuje všetky zákonné náležitosti vrátane formálnej stránky a predpísanej
štruktúry. Záverečný účet je vypracovaný na základe odporučenej štruktúry
dokumentu platnej v čase spracovania záverečného účtu.
mesto v zmysle § 16 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov si splnilo povinnosť dať si overiť
účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení / § 9 ods. 4 / . Záverečný účet bol
overený audítorskou spoločnosťou GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01
Rožňava.

2. Metodická správnosť
Záverečný účet vychádza z vývoja plnenie rozpočtu Mesta Podolínec schváleného
mestským zastupiteľstvom na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. decembra 2016
uznesením č. 18/2016, so zohľadnením úprav schválených mestským zastupiteľstvom
v Podolínci v priebehu rozpočtového roka.
Sled úprav:
-

rozpočtovým opatrením č.1/2017 schváleným uznesením MsZ č.19/2017 dňa 09.02.2017
rozpočtovým opatrením č.2/2017 schváleným primátorom mesta dňa 01. 03. 2017
rozpočtovým opatrením č.3/2017 schváleným uznesením MsZ č.20/2017 dňa 30.03.2017
rozpočtovým opatrením č.4/2017 schváleným uznesením MsZ č.22/2017 dňa 25.05.2017
rozpočtovým opatrením č.5/2017 schváleným primátorom mesta dňa 02.06.2017
rozpočtovým opatrením č.6/2017 schváleným uznesením MsZ č.24/2017 dňa 29.06.2017
rozpočtovým opatrením č.7/2017 schváleným uznesením MsZ č.25/2017 dňa 20.07.2017
rozpočtovým opatrením č.8/2017 schváleným uznesením MsZ č.26/2017 dňa 24.08.2017
rozpočtovým opatrením č.9/2017 schváleným primátorom mesta dňa 31.08.2017
rozpočtovým opatrením č.10/2017 schváleným primátorom mesta dňa 02.09.2017
rozpočtovým opatrením č.11/2017 schváleným primátorom mesta dňa 31.10.2017
rozpočtovým opatrením č.12/2017 schváleným uznesením MsZ č.29/2017 dňa 14.12.2017
rozpočtovým opatrením č.13/2017 schváleným primátorom mesta dňa 15.12.2017
rozpočtovým opatrením č.14/2017 schváleným primátorom mesta dňa 29.12.2017
Vyššie uvedené zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami sú v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších podľa § 14 ods. 1 a 2.
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Zmeny rozpočtu súviseli s meniacimi sa požiadavkami vzniknutými v priebehu
rozpočtového roka kedy bol už rozpočet mesta schváleným a záväzným dokumentom.
Záverečný účet Mesta Podolínec za rozpočtový rok 2017 je konečný.
Vnútorne je členený na :
-

bežné príjmy a výdaje : daňové, nedaňové a ostatné
kapitálové príjmy a výdaje
finančné operácie
príjmy a výdaje RO s právnou subjektivitou

Plnenie rozpočtu za rok 2017
Príjmy skutočné
Bežné
2 233 354,23
Kapitálové
33 652,76
Finančné operácie
178 084,34
RO s právnou
101 950,96
subjektivitou
Spolu
2 547 042,29

Výdaje skutočné
1 007 161,20
352 825,38
81 538,76
1 097 637,81

Rozdiel
1 226 193,03
- 319 172,62
96 545,58
-

2 539 163,15

995 686,85
7 879,14

Porovnanie skutočných príjmov a výdajov z hospodárskych rokov 2015, 2016 a 2017
ukazuje nasledovná tabuľka
Celkové príjmy
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
RO s právnou
subjektivitou

2015
2 013 451,50
973 343,88
83 923,30

2016
2 107 226,06
61 451,04
19 020,00

2017
2 233 354,23
33 652,76
178 084,34

35 869,52

28 938,17

101 950,96

Celkové výdaje
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
RO s právnou
subjektivitou
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2015
903 245,60
1 090 650,66
24 709,40

2016
897 009,53
52 876,57
41 262,12

2017
1 007 161,20
352 825,38
81 538,76

969 296,12

1 013 964,11

1 097 637,81
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3. Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia mesta je v plnom súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších podľa § 2 písm. b) a c) definujúci prebytok hospodárenia ako kladný
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a schodok rozpočtu ako záporný
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta. Súčasne je splnený § 10 ods. 3
písm. a), b) a c) potvrdzujúcom jeho členenie na bežné príjmy a bežné výdaje /bežný
rozpočet/, kapitálové príjmy a kapitálové výdaje /kapitálový rozpočet/ a finančné
operácie.
Na základe podkladov k záverečnému účtu mesta predstavuje rozdiel bežných príjmov
a bežných výdajov kladný rozdiel hospodárenia, teda prebytok hospodárenia vo výške
225 949,56 €, rozdiel kapitálových príjmov a kapitálových výdajov záporný rozdiel teda
schodok hospodárenia vo výške -319 172,62 €. Finančné operácie vykazujú kladný
rozdiel hospodárenia a teda prebytok vo výške 100 788,86 € .
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta je rozdiel skutočných bežných, kapitálových
príjmov mesta a rozpočtových bežných, kapitálových príjmov rozpočtových organizácií
s právnou subjektivitou vo výške 2 299 972,13 € , skutočných bežných a kapitálových
výdajov mesta, rozpočtových bežných a kapitálových výdajov rozpočtových organizácií
s právnou subjektivitou vo výške 2 393 195,19 € čo predstavuje záporný rozdiel a teda
schodok hospodárenia v celkovej výške - 93 223,06 €.
Hospodárenie mesta vypočítané podľa § 10 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. sa
v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov upraví o sumu
20 011,42 € (nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo viazané na bežné
výdaje poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 12 011,42 € a 10 000,€ účelovo viazané prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice), ktorá sa vylučuje
z celkového prebytku hospodárenia na účely tvorby peňažných fondov.
Upravený schodok hospodárenia pre účely tvorby fondov tak predstavuje sumu vo výške
-115 234,48 €.
V zmysle §15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. môže obec vytvárať peňažné fondy, ktorých
jedným zo zdrojov je prebytok hospodárenia. Súčasne však podľa § 15 ods. 4 obec musí
vytvoriť rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom najmenej však vo výške 10 %
z prebytku hospodárenia § 10 ods. 3 písm. a), b).
Mesto vykázalo schodok hospodárenia vo výške –115 234,48 € z čoho vyplýva, že mesto
nemôže vytvárať peňažné.
Schodok rozpočtu je možné vysporiadať z finančných operácií, ktoré vykazujú kladný
rozdiel v danom rozpočtovom roku ako aj z rezervného fondu, ktorý bol vytvorený
z prebytkov hospodárenia predchádzajúcich rozpočtových rokov.
V rozpočtovom roku 2017 vykazuje rozdiel finančných operácií prebytok hospodárenia
vo výške 100 788,86 €, ktorý sa použije na čiastkové vysporiadanie upraveného schodku
bežného a kapitálového rozpočtu daného rozpočtového roka. Na vysporiadanie schodku
upraveného hospodárenia mesta vo výške -14 445,62 € sa použijú prostriedky z
rezervného fondu, ktorý k 31.12.2017 vykazuje zostatok 291 139,35 €.
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Návrhom v rámci záverečného účtu je vysporiadať schodok rozpočtu mesta z finančných
operácií a z rezervného fondu s čím sa aj ja stotožňujem a odporúčam k schváleniu
mestskému zastupiteľstvu.
Na základe uvedených skutočností odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Podolínci
predložený záverečný účet Mesta Podolínec - celoročné hospodárenie mesta za rok 2017
schváliť bez výhrad.

V Podolínci dňa 21.6.2018

Ing. Juraj Zima
Hlavný kontrolór mesta
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